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jaargang 1 nr. 1, juni 1984 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Voor u ligt het eerste nummer van het blad van de nieuwe 
vereniging. 
U zult het met de redaktie eens zijn dat voor een goede communicatie' 
tussen leden en bestuur het belangrijk is dat u zo goed ~ogelijk op 
de hoogte wordt gehouden van datgene waarmee wij allen bezig zijn. 

Zo leest u in dit eerste nummer een stukje over de totstandkoming 
van de vereniging, een verslagje van de oprichtingsvergadering en 
een aantal bestuursmededelingen. Zoals u ziet is er ook een 
aankondiging van de volgende Algemene Ledenvergadering. Een 
Jitgebreide agenda is daarbij vermeld. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent aanwezig te zijn. 

Op de oprichtingsvergadering deed het bestuur reeds de 
u goed op de hoogte te willen houden. Het bestuur heeft 
gekozen voor de uitgave van een verenigingsblad. Binnen 

toezeg..girr.5 
daarom 
het bestuur 

kwam de heer J. Deijs met de idee dit de naam "De Anna's Hoeve 
Courier" 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! 
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VERENIGING TOT nZHOUD VAN ANNA's HOEVE E.O. 

HOE HET ALLEMAAL BEGON 

Ik kan mij voorstellen, dat er onder de leden mensen zijn, 
die zeggen: "Wie is er mee begonnen en wat voor doel hadden deze 
mensen voor ogen?". Daarom in vogelvlucht het volgende verhaal: -

Woensdag 23 november 1983 met grote letters in Gooi- en Eemlander: 
"Vissterfte door gebrek aan water in vijvers van Anna's Hoeve". Joop 
Dijkman op de foto met 2 dode palingen . De krant vervolge met: 
"Verschillende natuurliefhebbers zien de vissterfte met lede ogen 
aan". Van diverse kanten is er bij de Gemeente al op aangedrongen om 
actie te ondernemen,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, karretje van de supermarkt; kortom teveel 
om op te noemen. 
Enkele vissers opp~rden toen de idee, kunnen we die rommel niet 
opruimen. Er volgde een gesprek met de Afdeling Reiniging van de 
Gemeente. Het resultaat was: de Gemeente had wel het materiaal, 
maar geen mensen. Na spoed-overleg bleken 35 mensen bereid om mee te 
helpen de vijvers schoon te maken. Een dag we rd afgesproken en 
's morgens om 09.00 uur zou de operatie beginnen. 's Nachts kwam er 
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!! Al heel snel stonden er circa 
200 namen in het boek. 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: kunnen we niet eens bij elkaar komen om te overleggen wat er 
zoal verder moet gebeuren. Want Jan en Flip Deijs staan overal alleen 
voor. 

Wij vroegen de heer H. de Ronde, al jaren alleen 
Hoeve om ons op een avond voor te lichten en te 
als deskundige vele contacten had opgebouwd. Wij 
voordeel daarmee doen. 

bezig met Anna's 
informeren daar hij 
konden misschien ons 

Afgesproken! Op 29 november 19 8 3, 's avonds 20.00 uur in het gebouw 
van de Stichting Hilversumse Gemeenschap, Steynlaan 9 te Hilversum. 
Aanwezig 18 leden, 2 leden met kennisgeving afwezig. 
In deze vergadering werd de naam van onze vere niging gekozen. Wij 
zouden ons als doel stellen: 

1) Bescherming van het milieu in de ruimste zin van 't woord. 

2) Niet alleen woorden, maar bovenal daden stellen. 

3) Contributie 1 cent per dag, dus f 3,65 per jaar. 

4) Activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld rapporteren, controleren, 
inspreken, suggesties doen. 

5) Mededelingen verspreiden in de omgeving van Annals Hoeve. 
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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. Wanneer alles volgens de plannen 
verloopt, dan zal getracht worden in maart 1984 gereed te zijn om 
gericht te gaan arbeiden. In de voorbereidingswerkgroep werden 
benoemd: J. Deijs voorzitter 

H.S. Kwappenberg - penningmeester 
M.P. Vlaanderen secretaris 
J. Dijkman lid 
Ph. Deijs lid 

Besloten werd in overleg met de Stichting Hilversumse Gemeenschap 
een Manifest op te stellen voor verspreiding in de omgeving. Diverse 
leden gaven zich op om te helpen bij de verspreiding hiervan. Onderaan 
iat Manifest zat een strook, voor aanmelding als lid. Er werden 1000 
Manifesten gedrukt en toen aan het werk, bezorgen en het laten ophalen 
van de strookjes. Kunt u begrijpen dat we de grootste bewondering 
hebben voor deze mensen, die vrijwillig deze taak op zich namen, maar 
ook afmaakten! 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. 

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 wan t de heer 
Dijkman had zich teruggetrokken, had bij Anna's Hoeve ~en leuk~ 
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. Weer later 
in de Gooi- en Eemlander en 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 
adhaesiebetuigingen van bewoners uit de omgeving van Anna's Hoeve. 
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 buitengewoon contact mee is 
opgebouwd, hebben ook de Gooi- en eembode en de HIK aandacht gevraagd 
voor onze vereniging. 
Weer naaraanleiding van deze stukjes kwam er een telefoontje van de 
ROVOZ (radio omroep voor zieken), "Wilt u bij ons komen om voor de 
zieken in ziekenhuis en in bejaardencentra een opname te maken, die 
handelt over uw vereniging in oprichting?" Afspraak gemaakt en twee 
leden van de werkgroepondergingen hun radiodebuut. Ook hierop 
kwamen reacties van nieuwe leden. 
De strookjes voor aanmelding van nieuwe leden waren intussen opgelopen 
tot ongeveer 700. De werkgroep , welke bijna dagelijks contact met elkaar 
had, heeft toen even rust gevraagd om even alles op een rij te zetten. 
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Voorbeeld: we wilden een ledenl~st maken, liefst alfabetisch. Ga 
er maar eens aanstaan, 700 leden! Onleesbare namen, onleesbare 
straten, wel betaald of niet betaald, enz. enz. Hier g~ng dus veel 
tijd in zitten, zodoende waren er al leden die vroegen: "doen jullie 
nog wel wat of stoppen jullie ermee?" 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 deOntmoetingskerk de 
oprichtingsvergadering gehouden kon worden. In het begin heeft U 
kunnen lezen dat getracht zou worden in maart gereed te z~n, dus 
alles bij elkaar was 17 april niet al te laat. 
Oe vogelvlucht is wel wat lang geworden, maar we vonden het in het 
belang van de leden, dit door te geven. 

Tot slot, willen w~ onze bijzondere dank uitspreken aan de Stichting 
Hilversumse Gemeenschap en voor ons mevrouw K. Boon, voor de 
buitengewone hulp en understeuning, welke wij van deze kant mochten 
ondervinden. Zonder deze hulp hadden wij op 17 april niet tot de 
oprichting kunnen komen! 

.. ' 

Mede namens J. Deijs, 

M.P. Vlaanderen 

Doelstelling is bescp.,erming natuurlijk milieu 

Vereniging tot behoud 

Anna's Hoeve opgericht :" 
HiLVERSUM -In de Onm-~ings

kerk aan de Minckeiersstraat zijtm ~. 
teravond 60 mensen bijeen lew~ om 
de oprichtingsvergadering van de 're!'

eniging tot behoud .,Anna's Hoeve" bij 
te wonen. De leden kozen een bestuu 
en bespraken alvast wat suggesties 
voor het behoud van Anna's H~ en 
omgeving_ 

Ongeveer 60 van de 700 leden hadda! 
gehoor gegeven aan de oproep van de 

werkgroep "Behoud Anna's Hoeve en· 
omgeving" om de oprichtingsvergade
ring bij te wonen. De bestUursverkie
zing die tijdens de vergadering gehou-. 
den werd verliep vlot omdat er van tè 
voren al kennismakingsgesprekken 
met de kandidaten gewerd zijn. Het 
bestuur bestaat nu uit negen leden. 

Uit: De Gooi- en Eemlander 
18 april 1984 

Na de be.1:uursverkiezing ende kof
fiepauze was er gelegenheid om vragen . 
en opmerln.'1gE'n naar voren te brengen. 
Volgens de heer M. Vlaander'en 
kwamen er diverse goede en bruikbare 
suggesties ter sprake. Zo werd de af
sluitingva."l de weg langs Anna's Hoeve 
aan.,cekaart. Ook de plaatsing van meer· 

. vuilmsbakken om het terrein schoon te 
hOuden kwam aan de orde. Verder 
werd er nog gesproken over de cros&
baan bij Anna'g Hoeve die volgens le
den ontzettend v::eel schade aangericht 
heem Dat is in strijd met de doel
stelling van de vereniging die juist de 
bescherming van het natuurlijke mi
lieu van Anna's Hoeve en omgeving 
nastreeft. 

) 
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Aanwezig : 52 leden (zie presectielijst). 
Om 20.10 u ur opent de heer J. Deijs de vergadering e n heet iedereen 
welkom. Hij de elt mede dat er allereerst een bes t uu r gekozen moet 
worden en d a t daarna een ieder met suggesties en v r a gen kan komen. 
Hij noemt ver vol g e ns nog e en s de namen van d e men s e n die in de 
voorbereidi n g sgroep zi t ten: J. Deijs (voorz.), M. Vl aand eren (secr.), 
H. Kwappenb e r g (pen n .), H. Erenbe r g en F. De ij s . 
Voor tot de bes tuursverkie z ing ~ordt overge g aan k omen er enkele 
opmerkingen ui t de z aa l: I'J e vr-.:. __ 1am: plastic zak k en in de vuilnisbak
ken doen. Hee~ Toe~; is positief over het doel. Hij v raagt z ich vooral 
af hoe de ge me e nt e ove r on ze ~ieuwe Vereniging denkt . He er Kremer: 
wil dat er snel mogel~k toegangsborden geplaatst wo rde n . Mevr. 
Philips : k unne n we geld van de gemeente krijgen? Heer Huisstede: 
vraagt hoe de voorzitter wordt gekozen. 
Vervolgens noem t de heer J. Deijs welke personen zi ch kandidaat gesteld 
hebben voo r e en bes t uursfunctie. Aangezien er geen te g e nkandidaten 
zijn worden a c htereenvolgen s benoemd: 

\,r. Ketjzer 
\1',1 .. Deijs j~' ~ 

f:I,. V' ee:CIT~ar.~_ N3jhui s 
H. KHapç,erdJerg 
J. De~is 

voorzitter 
Ie secret2.r is 
2e secreta r is 
I e penningme e s ter 
2e pe n ntng:ne es t er 

en de algemene bestuursleden L. 
Erenberg e n J. Harder. 

P Di 1 i P s -.. Ver s t e g e D, Ph. De ij s , H. 

De heer Vlaan deren heeft zich niet kandidaa t g est e l d 
voor zijn v e l e we r k in de vocrbereidingsg r oe p . 

en wordt bedankt 

Na de pauze do et de voorzitter eEn beroep op ieder e en mee te werken 
aan het behou d van Ann a 's Hoeve. Op zijn vraag om suggesties van de 
aam/ezige n melden z i ch: HeeJ::. Sc~!.~1:J:_ger; meer po li t i e toe z icht. Heer 
Bottenheft : ma a l: ci r cuJ a ir::."s met de doelste l lin g v a n de Vereniging. 
Heer Toes : s t atuten en regle ment ops tellen, maak e e n pr o gramma voor 
het gebied en be s preek dat met de gemeente, f i e t s pad Hilversum-
Baarn, s ch oonmaakactiE:s SóITien met de jeugd. Hee r de J o ng: l a at het 
bestuur in f or meren hoe het met de cros baan i s g esteld. Heer Huisstede: 
hoe wo r dt c on t ribuciegeld besteed? 

Om 21.4 5 uur sl~i t de vocrz itt2 ~ ~e vergadering en dankt ieder voor 
zijn/haar ko ms t en i n breng. 

1) dit z ij n d e v erk orte no tu len, u i tgebreidere not ulen liggen ter 
inzage bij de bes t uursleden. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Dinsdag 19 juni in de Ontmoetingskerk, Minckelerstraat te 
Hilversum. 
Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening. 

,2. a. Ingekomen stukken. 

b. Uitgaande stukken. 

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering 
van 17 april 1984 (zie elders in dit blad). 

4. Vaststelling van de Statuten. 
Een exemplaar hiervan kunt u afhalen bij de bestuursleden. 

5. Vaststelling van het Huishoudelijk reglement. 
Een exemplaar kunt u afhalen bij de bestuursleden. 

6. Aanvulling bestuur. 
Het bestuur stelt voor de heer M.P. Vlaanderen als lid van het 
bestuur te benoemen. Hij zal zich speciaal gaan bezighouden met 
de redaktie en propaganda. 

7. Verkiezing van de kascommissie. 
Kandidaten voor deze commissie kunnen zich meld€n bij de 
penningmeester. 

8 .. Plannen. 

9. Rond vraag. 

10. Sluiting. 

Natuur in nna's Hoeve 
9 tin aan het hart 

I 
/ 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

~~E~~~~~~~~~_~~~~~~E~~~~~~ 
voorzitter W. Keijzer Oosterengweg 398 Hilversum 035 - 833047 
secretaris W. Deijs Tjonger 24 Huizen 02152-65162 
2e secretaris M. Veerman-Nijhuis Borneolaan 38 Hilversum 035 - 13772 
penningmeester H.S. Kwappenberg Liebergerweg 804 Hilversum 035 - 857385 
2e penningmeester J. Deijs Mercuriusstr. 17 Hilversum 035 - 858965 
bestuurslid Ph. Deijs Saturnusstraat 55 Hilversum 035 - 830555 

" L. Philips-Verstegen Liebergerweg 784 Hilversum 035 - 831207 
" J. Harder Meteorenstraat 45 Hilversum 035 852842 
" H. Eerenberg Minckelerstr. 158 Hilversum 035 - 830156 
" M.P. Vlaanderen Oosterengweg 287 Hilversum 035 - 857010 

Bij de tot standkoming van de vereniging heeft de voorbereidingsgroep 
veel hulp gehad van ~e heer H. de Ronde. Het bestuu~ heeft de heer 
De Ronde verzocht zich ook in de toekomst als adviseur beschikbaar te 
willen houden. 

- Bij de opstelling van de Statuten en het Huishoudelijk reglement heeft 
het bestuur veel medewerking gehad van de heer G. Toes. 

- Van de Stichting Hilversumse Gemeensch~p (S.H.G.) ontvingen we een 
felicitatie met de benoeming van het nieuwe bestuu~. De S.H.G. 
herhaalde hierbij tevens haar aanbod hulp te willen verlenen daar 
waar dit door het bestuur wenselijk wordt geacht. 

- Het aantal leden van de vereniging bedraagt thans 682. 

Wat is het doel van de Vereniging? 

De Ve~eniging ~il streven naar en werken voor het behouden 
en herstellen van "Anna's Hoeve" als natuurgebied met rustige 
recreatie (artikel 2 van de statuten). 
Dit betekent dat de Vereniging zich bezig houdt met vrijwel alles 
wat zich in en om Anna's Hoeve afspeelt. Hierbij valt te denken 
aan de toestand van de vijvers, de bossen, speelweide, het paden
patroon, de flora en de fauna, het vissen, toezicht door de 
politie, verkeer, toegangsbepalingen, schoonmaakacties, etc. 

De Vereniging wil haar doel bereiken door informatie en voorlich
ting te geven aan de leden en bevolking. Ook overleg plegen met 
de gemeente, evenals met eigenaren en beheerders van aangrenzende 
gebieden is een belangrijk middel om de doelstelling te 
verwezenlijken. 



VOOR DE JEUGD-.ill 

In de cou rie r vind je telkens een klein stukje voor 
de jeugd. De inhoud ervan zal zo af wis selend mogelijk gehouden 
worden. Voor deze ee rste keer een prijsvraag. 

Hieronder zi e je de schaduwen van een aantal dieren. Welke? 
Zet de namen op een papiertje en stuur of breng je oplossing 
v66r 1 september naar het redaktie adr es Oosterengweg 287. 
Zet je eigen naam, adres en leeftijd er~ij. Onder de goede 
inzenders worden enkele prijsjes verloot. 
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jaargang 1 nr. 2, november 1984 

VOORIvOORD VAN DE REDAKTIE 

Sinds het verschijnen van het eerste nummer van dit blad is er wel het ~én en 
ander geschied binnen onze vereniging. 

Allereerst de vele goede reacties op de vorm en inhoud vc:n de Annals Hoeve 
Courier. Dat geeft de red2ktie moed om verder te gaan! 
Belangrijke zaken waren de totstandkoming van onze statuten en het 
huishoudelijk regh::!:ient. Ee'l voor iedereen zeer gesln8gde act_ie van onze 
vereniging wos de schoonmaakactie van 17 oktober j.l. Een verslagje hierover 
treft u aan in deze Courier. 

Inmiddels is er ook een gesprek op gang gekomen met de gemeente. Met name het 
vele achterstallig onderhoud was een belangrijk onderdeel van deze bespreking. 
Elders in deze Courier treft u er meer over aan. 

Natuurlijk volgt het bestuur zeer kritisch vat er zoal g20nde is in Annals 
Hoeve. Zo waren cr de problemen met de vlooieJlmarkt, hat ontwerp-streekplan en 
onlangs nog de internationale veldrit. liet bestuur heeft hierover uitgebreid 
gediscus~:ieord. Op de ;}:l:1g~~~ol!digcle algci::cne ledenvergaderi!l[\ zal hierover 
mededeling worden 8edaan. 

In dit tHcc(l:.:; nL!r~~n:c[' .... '2n de C()uricr z~Lc:: u dus on~c I~::~j~.1.:."!l"!,::;vc:(g,!dcring 
aangekondigd. l'e 1c~:cTi \'~l~!.t do op h2EdC!i1 zijnde hC!DtL!'...!l" ::";irL~;seliI1r:~. Nadere 
infoIï:Jatie lüc:covc:r trc'ft c! e::!.r:krs arm. D::.: heer 'roes hCl!ft voonütlopend op 
zijn bC!10emÜ13 een Ü, u-od ~é_: ~~:~c>-:Jrtikel ov(~r :dcJ:zclf fje::;chrevcn. 

Tenslotte sprc(!kt ce n':drlctic de -"lens uit da t Cl" de ko~!c:!de tijd een élantal 
mensen de pen zal ])akke:l e;"] een stutcjc: schrijft voor de V01)3cllde Courier . 
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DAMES EN HEREN, 

LEDEN VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.0-=-.l.. 

In een gesprek met enkele bestuursleden kwam aan de orde dat zij een voorzitter 
zochten. Na hun moeilijkheden te hebben aangehoord heb ik gezegd dat, als zij 
niemand anders konden vinden, ze maar eens langs moesten komen. Dat laatste 
is gebeurd. 

Het heeft geresulteerd in het feit dat ik, behoudens Uw goedkeuring op de 
vergadering van 11 december 8.S., nu Uw voorzitter ben. Ik wilde mij daarom wel 
even voorstellen. 
Mijn naam is G. (Gert) Toes, oud 62 jaar en heb door omstandigheden mijn 
arbeidsleven wat vroeger be~indigd. In dat arbeidsleven ~as ik in de grafische 
industrie bedrijfsleider bij de Tomingroep en directeur van de Stichting W.V.G. 
(Werkplaats en Voorlichtingscentrum voor Gehandicapten). 
In die jaren maakte ik in mijn vrije tijd deel uit van de vakbeweging ter 
plaatse: secretaris en voorzitter van de N.V.V .. Voorts penningmeester van de 
S.H.G. (Stichting Hilversumse Gemeenschap), voorzitter van bet K\·!3rtjesfonds, 
bestuursconunissielid van het: Koningin Julianafonds en nog enkele andere functies. ) 
Thans ben ik bestuurslid van de Scholengemeenschap Anthony Fokker, bestuurslid 
van de Stichting Onderwijs aBn Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (Mozarthof), Lid 
van de Commissie voor het Gulden Boek van Hilversum, voorzitter van de 
Federatie Berestein (een verzameling clubs die hun belangen op dat sportpark 
gebundeld hebben) en tenslotte ook voorzitter van de Vereniging voor Crematie 
A.V.V.L., afdeling Hilversum: 

Ook een gepep.s:i.oneerd0 kan dus nog Hel \mt te doen hebben en danrp.aast lees ik 
veel. Daar ik reeds regelmatig Jnet uw verenigip.g en haar bestuursleden heb 
samengewerkt, o.o. bij de samenstelling van de Statuten en het )Iuishoudelijk 
Regelement en r:ledegc·.:e:::·lct op de dag der schooning (Vla2ms), is zij mij niet 
onbekend. 
Ook Anna's Hoeve niet; ik ~eet als kleine jongen p.og dat het werd aangelegd. Ik 
hoop mij voor dit gebied te kunnen in:::etten: het is het Haard. 

G. Toes 

ImINICINCSFOLITIE 

\J·i.c:;t u clat lILLvers·.!:'! een :3IJcciale reinigingspolitie h::::o it? D82'.e mensc:n houdell 
toezicht op de r:2:ie'/j.!12, van de b(~paling(~n in de rcin:Lg~Ln.3f]\.'crorclcn.ins. ~lcn 
treed t voorlich tc:\d 0;; r::~:lél r b:m ook proces-verbJ<'ü 0 p::!,~d:C,1 . 

111 die n ti ; '1 ,\ l', " .'., I ". 1).~" \' ' ,' ( 0 f ,,1 ·,1 c. ·r- ,"" ) v 0.1 1.., \ ' '" [' " : .. ' ... -, ' ... "'" \" .. ; 1 , .•. ; ·"1 ",1. 1 ~ .... , :.'.'. :·1 i'. t r " f t 
..... ~... & ~ ! ,_.. .J ol, • .) I...,.: L.! \ ,'-.'- l.. .......~) .~ ...L L; , • 1_- U {,,) ,_ ~ ........... i "_ ... ' .. ~. -.... "', _ ._, ........ . .• .......... .. .. - '-' 

of ziel: d"t ~c''' ·' nJ J·'l'l·'~·r, :· j·l <:"Joo~,,,,·r-\''''l ,·"·'?I">\rc,~·,·t J .• ) 1-. •..• !. ",·,·,··,,·,-c ... . 1 .,'jn;1 2,cLl:C~j:l,..:~!, t, u ~ . ... ... IJ ....... \ '-~_ . • •• , .. ) ~ '!: ..... ~ .... 1..... _ • • .: ........ 1 .. 1",..'... .1. ... 1 ................. _-L; ._a. ...... . . . , . ..... __ .... . 

belt u dan de rci:·1:!.g1n8,5.:P:.:JJ.:Ltic. lIet tc12foonr~~!!~~TIc:r i!; 29 :~c, CO~ 
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DE GROTE SCHOONMAAKACTIE IN ANNA'S HOEVE 

Het is zover, woensdag 17 oktober 1984: de grote schoonmaakactie van Anna's 
Hoeve kan beginnen. 
Het weer werkt goed mee, een zonnetje en niet te warm. Ideaal weer om de 
handen uit de mouwen te steken. En zo gebeurde dat ook en hoe! 

Er waren ongeveer 50 mensen, jong en oud, gekomen om te helpen. Er is gezwoegd 
en geploeterd. Om elf uur werd er door de dames Kwappenberg en Deijs koffie, 
chocomel en koek gebracht. Dat was van harte welkom. Dit herhaalde zich om 
drie uur weer. 

Dat er h~~l hard gewerkt is bÄjktwel, want er is circa 6000 kilo vuil uit de 
speelweidevijver en omgeving gehaald. Bovendien is er ook-nog-zoTn-ïOOO kilo 
oud ijzer verzameld. ---------
Bet-is-älleen jammer dat veel mensen die zich bij de oprichting van de 
vereniging zo spontaan hadden opgegeven, in gebreke zijn gebleven. Wij hopen 
bij een volgende actie alsnog op hen te mogen rekenen. 

Vanaf deze plaats willen wij de gemeentelijke instanties, die ons hun 
medewerking hebben verleend, o.a. door materialen te verschaffen en het vuil 
snel af te voeren, hartelijk dank zeggen. Aan alle mensen (vooral de zwoegers) 
die het mogelijk hebben gemaakt dat de actie geslaagd is, HEEL, HEEL 
HARTELIJK DANK! 

Vrijwilligers ' 
maken Anna's , 
Hoeve" schoon 

BIL VERSUM - '!'u.s&en de veertig en 
vijftig vrijwilligers, zowel jong alE oud. 
hebben g!steren de hallden uit de . 
mouwen gestoken cm de vijven en 
omg~ving bij Anna's Hoeve schoon te ·. 
maken. De schooIllIlUkaeUc was een 
initiatiefvan de Vereniging tot Behoild ' 
van Anna's Hoeve. Van de gemeente , 
hadden de vrijwilligers een pomp ge-" 
kregen teneinde het waterpeil omláàg 
te brengen. 

Die pomp was ook meteen al aanlei-· 
ding vO(lr ,de eerste tegenslag. Dhisdag . 
was al oogqnnerünet pompep en ook de ': 
hele Ilacht ging dat door. Midden in de , 
nachtfuidden erikè!ëgrapjasSeh ë-..;hfur :. 
de: dè a!Yoorslangvérlegd; iooat het ' 
water wéerL'1 de vijvérterechtlnvrun. è 
De perSOOp.die bij qe Pomp op ,wacht " 
was gez..."thadhier niets van gemerkt 
zcdätcrutèlO u.ren: voor nietS "v'iêrd ge; .' 
pompt.: _ , " . I 

J. Deijs 

~~~-~~I dri,' e, mee,_, gep" racl1te containers V, ol'iriet , 
ar.ral ,De meest , uiteenlopenc;le. 
voorwerpen kwamen uit het w,ster ,té';;' . 
voorscl1ijn. . Opvallend veel metaal ', 

i kvianl naar boven. Een oudljzerhari- ' 
delaar ging daartneè dWlkbaar aan de 
haaI. Aan het eind van de dag wäs de 
vijver behoorlijk gereinigd en bleek 
ook het boscomplex er weer frisjes bij 
te liggen. , . , ', 

Het bestuur van de vererugmg 
toonde.zich behoorlijk tevreden over de , 
deelname ààn de schoonmaakctie. Wel '· 
had men öp ietS meer kinderen gehoopt 
in verband inet de vakantie. DaartOe 
was er ,Ook de nodige propaganda ge
voerd QP de scholen.· 

De 'Ve~n1ging hoopt; na nu zélf het 
gcroevoorbeeld te hebb<>-1l gegeven, dat 
de gemeente weel' zelf het onderhoud 
in het gebied Anna's Hoeve ter hand 
neemt., Of de vereniging in de naaste 
toekomst ook zelf weer cp de reInigen
de t:>er gaat is nog onderwerp van be-

OM AFVAL te beperken en hergebruik te bevorderen heeft cen fabriek van 
milieuvriendelijke produkten in de Amerikaanse staat Virginia een automaat 
ontworpen die achterstevoren werkt. Als u er een aluminium blikje in gooit, 
komt er geld uit. 
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AGENDA ALGE~ffiNE LEDENVERGADERING 

Dinsdag 11 december in de Ontmoetingskerk, Minckelerstraat te 
Hilversum. 
Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 juni 1984 (zie ook eiders 
in dit blad). 

3. a) Ingekomen stukken (zie ook elders bij bestuursmededelingen). 
b) Uitgaande stukken (idem). 

4. Beleid van het bestuur. 

5. Bestuurswisseling. 
De heer Keijzer heeft te kennen gegeven het voorzitterschap onvoldoende te 
kunnen vervullen. Hij heeft voorgesteld algemeen bestuurslid te worden. 
Het bestuur stelt daarom voor de heer G. Toes te benoemen als voorzitter. 
Tegenkandidaten kunnen tot aan het begin van de vergadering worden aangemeld. 

6. Verkiezing van de kascommissie. 
Indien de heer Toes in het bestuur gekozen wordt mag hij geen deel meer 
uitmaken van de kascommissie. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij de 
penningmeester. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 
Na afloop van de vergadering zal ons bestuurslid de heer J. Harder een korte 
~~~~~~~~~ verzorgen over de vogels die men in Anna's Hoeve kan aantreffen. 

) 
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l{OTULr~N 1) V AN DE A LCE;·;::::m LEDENVEI;GADERING 

d.d. 19 juni 1984 

in de Ontmoctingskcd~ te lIil VCrSli!i1 

i\8nHezig: 16 leden (z::'e pre.se:;Jücltjst). 
AfI.:ezig met kennisgeving: Heren V0:1:10, F. De:i.js en J. Bouhuis. 
De heer J. IIorder treedt op nIs voorzitter, daar de heer Kcijzer in het 
buitenland verblijft. Hij opent 0;:1 20.00 uar de vergadering en heet iedereen 
,,!eIkom. 
Er blijken ingekomen stukken te zijn van (zie ook elders in dit blad bij 
bestuursmededëlingen):------

SHG (Stichting Hilversumse Gemeenschap) (gcluk\\'enscn), heer Bos 
(hinder van tokken langs waterzuivering), heer Veenllof (autoverkeer 
A. Fokkerweg), heer De Ronde (adviseurschap), heer Vlaanderen 
(bedankt voor bestuursfunctie), Werkgroep Sneltram (mening over de 
route) . 

Vervolgens worden met enkele wijzigingen de ~E~E~E~~ en ~~!~~~~~~~!j~ 
regelement vastgesteld. 
Voor-dë-kascommissie \~orclen gekozen de heren Kremer, Schni tger en Toes. Een 
aantal plaaE~~~r~angers zijn nog nodig. Het bestuur maakt bekend dat er plannen 
zijn voor een schoonmnakoctie. Geprobeerd zal worden de schooljeugd herbij te 
betrekken. ---------------
Tijdens de rondvraag komen O.B. de volgende zaken aan de orde: 

=-R~:-K~~mer: niet alleen vijvers schoonmaken, ook omliggende 
terrein. Ilij noemt ook het probleem van overhangende 
takken op de paden. Bovendien doet hij de suggestie 
vogelnestkastjes op te hangen. 

- Mevr. Rietdijk: komen er advertenties in de Courier? (antw.: 
alleen als dit door geldgebrek nodig wordt). 

- Hr. Toes : op voetpad Minckelerstraat is overlast door brandnetels. 
Mevr. Schnitger en de heer V. 't Veld: vragen zich af wie de kosten 

van telefoon, koffie e.d. moeten betalen. 
Hr. Eerenberg: meldt probleem van geparkeerde auto's in de bocht 

bij het benzinestation aan de A. Fokkerweg. 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar 
komst en inbreng. 

1) dit z~Jn de verkorte notulen, uitgebreidere notulen liggen ter inzage bij de 
bestuursleden en op de vergaderingen. 



BESTUURS~'lEDEDELINGEN 

In de vorige Courier werd het te1Ioonnummer van ons bestuurslid de heer 
Eerenberg foutief vermeld. Het juiste nummer is 035 - 830150. 

Binnenkort kunt u een accept-girokaart in uw brievenbus verwachten om uw 
contributie voor 1985 te betalen. Mogen wij nu al een beroep op u doen, met 
die kaart de contributie zo snel mogelijk te betalen? Het voorkomt een 
hoop extra Iverk. 

Van de goedgekeurde Statuten zullen er binnenkort een aantal worden 
vermenigvuldigd. Deze, alsmede het Huishoudelijk Regelement, kunnen vanaf 
heden alleen nog worden afgehaald of aangevraagd bij de heer J. Deijs, 
Mercuriusstraat 17 te Hilversum, tel. 035 - 858965. 

Er werden weer een aantal brieven ontvangen: 

a) Brief van Werkgroep Sneltram Gooi- en Vechtstreek d.d. 8 juni: 
Ze laten zien hoe de route van de utoekomstige" sneltram loopt. Deze 
loopt om Anna's Hoeve heen. Zij vragen onze mening er over. 

b) Brief van de heer Bos, V. Musschenbroekstraat 39, Hilversum d.d. 9 juni: 
De heer Bos is gehandicapt en maakt gebruik van een rolstoel. Hij kan 
Anna's Hoeve gaande over de Minckelerstraat zeer slecht bereiken. Het 
voetpad langs de waterzuivering is onbegaanbaar. Heer Bos heeft al eens 
contact gehad met de gemeentelijke plantsoenendiensten vraagt of wij nu 
ook deze klacht willen aankaarten. 

c) Brief van heer Vlaanderen, Oosterengweg 287, Hilversum d.d. 11 juni: 
Tot zijn spijt moet de heer Vlaanderen mededelen dat hij om 
gezondsheidsredenen moet afzien van een bestuursfunctie. 

d) Verenigingen van Eigenaren Flatgebouw Anth. Fokkerweg (heer Veerhof) 
d.d. 12 juni: 
De vereniging is een voorstander tci~ het afsluiten van de weg langs 
Anna's IIoeve en wil ook alle aktie ondersteunen daarin. Mocht het echter 
&énrichtingsverkeer worden tijdens de spitsuren dan bevelen zij aan: 
's morgens van 7 - 9 uur en 's middags van 4 - 6 uur. 

e) Brief heer De Eonc1e, Liebergenveg 57, Hilversu;n d.d. 12 juni: 
Heer de Ronde is verheugd met de totstandkoming van de vereniging. Naar 
aanleiding van de brief van 1 juni 1984 spreekt hij de wens uit om tot 
een goede samemvcrking te komen. Heer De Ronde is bereid de verenj.ging 
en het bestuur van advies te dienen. 

f) Brief van onze voorzitter de heer Keijzer d.d. 17 juni: 
Heer Keijzer moest voor werkzaamheden naar Indonesi~ vertrekken. Heer 
Keijzer biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij net 
gekozen als voorzitter, voor onbepaalde tijd, vertrokken is. lIij wenst de 
vereniging veel succes toe. 

g) Brief van Contoe l. j·liJieubcscherr:üng r!oord-;-Iloll~md cl. d. 3 juli: 
GIN nodigt ons uit voor een informutic-avond op 7 ~.'.ugu!:,tus 19CÄ in het 
bezoekerscentrum Corvcrsbos te Hilvcl-swn. Het the:ncl is afval. 
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h) Brief van mevrouw Udo, Leeuwerikstraat 41, Hilversum d.d. 16 juli: 
Mevrouw Udo geeft zich op als lid van de vereniging. Zij heeft speciaal 
een visvergunning bij het gemeentehuis gehaald. Daar zij 
rolstoelgebruikster is, is zij aangewezen op één visplek. Deze is zonder 
hulp niet te bereiken en altijd bezet door springende en schreeuwende 
kinderen. Zij vraagt om meer toezicht, in de toekomst misschien zelfs één 
à twee steigers die goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en niet bezet 
worden door jeugd. Verder vindt zij het erg zoals de mensen met afvalstoffen 
omspringen. 

--In de afgelopen periode werden de volgende brieven verstuurd: 

a) Brieven aan de gemeenten Hilversum en Laren. Hierin wordt ons bestaan kenbaar 
gemaakt en wat onze doelstellingen zijn. 

b) Brief aan de SHG als dank voor hun hulp, bovendien vermelden wij nog eens 
onze doelstellingen. 

c) We nemen de brief van de Vereniging van Flateigenaren voor kennisgeving aan 
en melden hierop in de toekomst mogelijk nog eens terug te komen. 

d) Brief aan de gemeenteraad van Hilversum d.d. 10 november: 
We maken bezwaar tegen de gèplande vlooienmarkt in Anna's Hoeve. We vrezen 
geluidsoverlast, extra verkeersdrukte en rommel che,blJjft liggen. 

e) Brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 2 november: 
We zijn het niet eens met de plannen in het ontwerp-streekplan om in Anna's 
Hoeve een aansluiting op de A 27 te maken tbv. het openbaar vervoer (zie 
ook elders). 

Anna's Hoeve 
De arbeidsmarkt zag er in 1934 ook niet gunstig uit.ln het 

kader van de toenmalige werkverschaffing werden veel 
werklozen U<ln het werk gezet. Onder andere bij Anna's 
Hoeve". Het <lantal aldaar tewerkgestelde werkloozen be
droeg tusschen de 80 en 90 menschen. De duur der tewerk
stelling bedroeg 13 weken". 

WIE SCHRIJFT ER \.JAT VOOR DE COUR IER ? 

Heeft u iets te melden over Anna's Hoeve dat u dwars zit? 
Kunt u vertellen over Annn's Hoeve in vroeger jaren? 
Hoe ziet volgens u de toekomst van het gebied eruit? 

Wat denkt u van •..... 

Alleen als er meerdere mensen zo af en toe een artikeltje schrijven wordt de 
Anna's Hoeve Courier een echt blad voor de leden. 

Maakt u er geen probleem van als u denkt dat uw manier van schrijven niet de 
beste is. De redaktie is er voor om u ermee te helpen! 
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IN GESPREK MET DE GEMEENTE 

Op dinsdag 16 oktober 1984 heeft het bestuur een uitvoerig gesprek gehad met de 
heer Kuiper, hoofd van de gemeentelijke dienst Gebouwen, Groenvoorziening en 
Reiniging (GGR). De bedoeling van dit gesprek was, naast een eerste kennismaking 
de gemeente attent te maken op een aantal actuele aandachtspunten. 

Deze aandachtspunten die alle met het beheer van Anna's Hoeve te maken hebben 
waren van te voren door het bestuur op een lijst gezet. Ter voorbereiding hiervan 
had het bestuur op 23 september j.l. langdurig rondgewandeld in het natuurgebied. 
Om het gesprek met de heer Kuiper vlot en duidelijk te laten verlopen had het 
bestuur er voor gezorgd dat er een serie van 25 grote foto's aanwezig was. Deze 
foto's geven een goed beeld van de beheersproblemen in Anna's Hoeve. Om u een 
indruk te geven van de punten waarover gesproken is de volgende, beknopte 
opsomming: 

beheersplan Anna's Hoeve: voorlopig nog niet gereed. Het bestuur zal hiertoe 
aëtie-gaafi-ondernemen. 

afsluiten Liebergerweg en het zandpad achter de berg bij de speeltuin voor 
het-gemotoriseerde verkeer. Hierover zullen we een brief schrijven aan de 
gemeenteraad. 

achterstallig onderhoud: veel paden groeien dicht, verwaarloosde trimbaan, 
ifivaliaefi-visplaats~-picknicktafels, enz. 

zitbanken en afvalbakken: hiervoor vroegen wij speciale aandacht. Het blijkt 
fiamelijk-aat-ae-bafikefi-aie er nog staan in slechte tot zeer slechte staat 
verkeren. Ze zijn kapot, bedekt met mos of staan op een verkeerde 
(dichtgegroeide) plaats. 
Een telling door twee bestuursleden leverde het volgende op: 

aantal banken 55 stuks 
hiervan bruikbaar (maar slecht) 39 
totaal onbruikbaar 16 (= 30%) 

Op het aantal van 55 banken bleken er slechts 8 (= 15%) afvalbakken te zijn! 

de berg bij de speeltuin: deze is totaal dichtgegroeid en niet meer 
brüikbaar als uitzichtpunt. We hebben ervoor gepleit hierin verandering te 
brengen. 

vijvers: met name bij de speelweidevijver zlJn de oevers aan sterke 
slijtage onderhevig. Het beleid t.a.v. de ganzen en eenden speelt hierbij 
een rol. 

speelweide: de zandbak, bankjes, speeltoestellen ZlJn verwaarloosd, er zijn 
geefi-afvalbakken. De bodem onder de toestellen is gevaarlijk voor kinderen. 
Een speelhuisje en/of schuilgelegenheid ontbreekt. 

honden: we hebben gepleit voor het realisere~ van enkele hondentoiletten en 
regülering van de verschillende hondenclubs die gebruik maken van dit gebied. 

Aangezien niet alle genoemde punten direct met de dienst GGR van de heer Kuiper 
te maken hebben, heef t hi j ons toegezegd deze te zullen doorgeven l :aan de andere 
diensten (SRJ, RVM). 
Wij hopen natuurlijk dat dit gesprek ook echte vruchten zal afwerpen, \vant met 
praten alleen komen we er niet. In februari 1985 zullen wij opnieuw een onderhoud 
met de heer Kuiper hebben, dit mede op zijn eigen verzoek. 

J. Harder 
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VOOR DE JEUGD (2) 

In de vorige Courier vond je een raadseltje oversch~duwen van dieren. ~it de 
goede oplossingen die er bij de redaktie binnenkwamen zijn twee winnaars geloot. 
Dit zijn: 

Juliën Looysen (9 jaar) Myrthe Verweij (9 jaar) 

Hommelmeent 139 Hilversum De Bazelstraat 37 Hilversum 

Van harte gelukgewenst. De prijsjes komen naar jullie toe! 

Nu de winter weer begint te naderen kunnen we alvast wat voorbereidingen treffen 
om de vogels te helpen. Je kunt namelijk eens een voederplank gaan maken. Als je 
het zelf nog niet alleen kan, wil je vader, moeder, een broertje of zusje je 
misschien wel helpen. 
Op deze voederplank kun je allerlei voedsel strooien zoals kleine stukjes brood, 
zoutloos gekookte aardappelen, stukjes appel, kippevoer, enz. Ook kun je een 
snoer rijgen met pinda's en deze aan de voederplank hangen. 
Als het hard vriest en er geen sneeuw ligt kun je de vogels ook wáter geven . 
Om het bevriezen van dit water te voorkomen doe je er een beetje suiker in. Leg 
wel een stukje gaas op je waterbakje. De vogels kunnen er dart niet in baden en 
dus ook niet bevriezen. 

\..JERKWIJZE: 

a . Neem een stuk triplex of multiplex van 40 x 60 cm. Dit is de bodem van 
de voederplank. 

b. Spijker vervolgens latjes aan de zijkanten V:1.n de bodem, anders waait hèt 
voer emf. 

c. Laat op de hoeken lussen de latjes kleine openingen, want anders kan bij 
regen het water cr niet afstromen . 

d. Neem een dikke stok of een paaltje en spijker de plank op de paal. 
e. Zóek een geschikte plaats en zet hem stevig in de grond. 

Schrijf een verhaaltje over de vogels die je op je voederplank waarrta~. Vertel 
wat over brutale vogels, lenige vogels, gevaren voor de vogel~ enz .. 
Stuur of breng dit verhaaltje naar het redaktieadres Meteorenstraat 45. Zet je 
naam, adres en leeftijd erbij. Onder de inzenders worden weer enkele prijsjes 
verloot. 
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HET STREEKPLAN GOOI- EN VECHTSTH_EEK 

Zoals u in de kranten hebt kunnen lezen heeft het provinciale bestuur een nieuw 
ont.werp-streekplan opgesteld. 
In dit ontwerp-streekplan is aangegeven wat wordt nagestreefd met het plan. Er 
staan twee hoofddoelstellingen in. De eerste hiervan luidt: 

"Vooral in het landelijk gebied dient het karakter van zowel 
de Veçhtstreek als die van het Gooi zoveel mogelijk bewaard of 
versterkt te worden, in het bijzonder waar het natuur en landschap 
betreft". 

De hoofddoelstellingen zijn verder uitgewerkt voor een aantal terreinen. Zo 
wordt voor het landelijk gebied gesteld dat gestreefd moet worden naar een 
zorgvuldige afstemming tussen natuur en landschapsbeboud/-beheer, landboU\v en 
recreatie. 
Op verkeersgebied zol het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd worden. 
Grote terughoudendheid wordt in acht genomen bij de aanleg van nieuwe wegen. 
De bestaande kwaliteit zal tenminste gehandhaafd moeten worden. Er zal voor 
gezorgd moeten worden dat het natuurlijk milieu zo weinig mogelijk wordt 
aangetast of waar nodig hersteld. 

Om aan te geven wat het ontwerp-streekplan nu voor Anna's Hoeve betekent het 
volgende: 
Als één Van de knelpunten die een sterke aantasting van het woon- en leefmilieu 
betekent, wordt genoemd de zogenoemde "dorpenroute" door Laren en Blaricum. Men 
is van mening dat er teveel doorgaand verkeer door deze twee dorpen rijdt. In 
het ontwerp-streekplan staat hierover: 

----_ .-----_._-_. _._-_ .. _ ._. __ . __ . 
Aansluiting weg langs Anna's Hoeve op de A 27 ten behoeve van openbaar vervoer. 
Hoewel het effect van een snelle openbaar vervoersverbinding op de verkeersintensiteiten op de dor
penroute nauwelijks merkbaar zal zijn, is het in het algemeen wenselijk om een zo goed mogelijk alter
natief te biGden voor degenen, die op het openbaar vervoer zijn aangewezen in de relatie 
Hilversum-Huizen en Hilversum-.I\lmere_ Door vand de A 27 een aansluit ingsmogelijkheid voor het 
openbaar busvervoer op de weg bngs Anna's Hoeve te ITwken is in die relaties een reistijdwinst te 
behalen van 4 ti 5 minuten_ Tegen betrekkel ijk GerinGe kosten is derhalve een behoorlijke vermindering 
van de reistijd in die relaties mogelijk, hetgeen het gebruik van het openbaar busvervoer kan 
bevorderen_ 

In de afgelopen maanden lag dit streekplan ter visie. Dat betekent dat een ieder 
hierover iets kan opmerken. Het bestuur heeft gemeend dit inderdaad te moeten 
doen. Wij hebben de provincie te kennen gegeven dat de motieven die zij aanvoert 
voor de geplande aansluiting voor ons zeer vaag en onvoldoende zijn. Bovendien 

Vereniging 
Anna.'s Hoeve 
tegen . afslag 
van A '21'7 

HILVERSUM - De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
heeft bij de provincie Noortl-Hollantl bezwaren gemaald tegen
de plannen om een afslag te maken op de A 21 ten behoeve van 
het openbaar vervoer. Deze afslag zou ter hoogte ,'an het natuur
en l'ccreatiegebied I\.nna's Hoeve moeten komen • . 

Het provinciaal bestuur m:J31d mel
ding vûn een dergelijke onnsh.:iting i:1 
het ontwcrp-strccl(plnn voor hel Gooi 
en de V~chtstrcclt. De a!$lag zou nod 
h~dOC'l:.l zijn voor ;.nd(\r gc·mct0riSûCrd 
verkeer t!an het opcnb:a::r vervoer. 
Vol gen,!; cl~ vcrCn!t~hig 7.ijn c.!~ nlo~ic\'en 
orn v;~ de :lanler: V':l!'l de :i~~nsll1 ! Ung 
over te r.a~n '·2.per V:.wg en zeker on

" vû!Jocudcu
• Zo ,vordt cr Gesproken V:in 

een rl:i:.Ujchvins"t V(ln viel" tl vijf rnlnu
ten_ 

De vcrl'nigin~ Vrl~$t voorlo;. uat, 
\vannccr cr cc:'! ann!;luitinr. wordt gc-

m:J:lld, ~czC' b innen korte tijd ooit ge .. 
schiltt r;crnnakt zal worden voor het 
ov",igc (;cmotorlsccnle verkeer_ "De 
u:tvO'!ring hiervan :s dan een be-

. trckkelij!~ eenvoudige en gocdko;.;c 
op!o!i!;ing". aldus tIe vereniGing. 

De:! Vcrc:n:gin:..: tot Behoud van An-
11:l'S IIoe~'c, è ie nu ongcvt'<!" nchtholl
(!crd leden ~e: l. heert 7jch ten doel cc
s!c!d "te r;t:-c'/cn en \verken voor het 
bchoudm'l en herstellen von "Annn's 
licc:v~tf ~I!; natuurgebied met rustiJ~e 
lï.:crcaUet

• Van (.'!!Il cycnluclc aan:;)ui .. 
tinr.: \'/onk:n 7.ccr n.:ldeiit;c gevolgen 
ve-rwrlcht. 
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zTjfi-"wlj bang èL:lt er äls er toch ëen "aarlsli.li iliïg" " ~~ordt- iemaaEt de-zë--ï)Innen 
korte tijd ook geschikt gemaakt zal worden voor het overige gemotoriseerde 
verkeer. Dat betekent meer verkeer en dus grotere drukte in dit natuurgebied. 
Wij hebben het provinciale bestuur dan ook gevraagd de aansluiting van de weg 
over Anna's Hoeve op de A 27 te schrappen uit het ontwerp-streekplan. 

In dezelfde brief hebben WlJ tevens onze instemming betuigt met de plannen om 
een vrijliggend fietspad langs de weg over Anna's Hoeve aan te leggen. 
Hoe de provincie op onze suggesties zal reageren moet worden afgewacht. Men zal 
eerst onze brief van commentaar voorzien. Daarna zullen er begin 1985 
hoorzittingen gehouden worden. Uiteindelijk zullen Provinciale Staten het 
streekplan in mei 1985 vaststellen. 

J. Harder 

EEKHOORNS IN ANNA'S HOEVE 

I~ ,het u o~k opgevallen dat cr de laatste tijd steeds vaker eekhoorns te zien 
z~Jn?Zo hler en daar tref je ze aan, vaak ~6n, soms ~et z'n twee~n. 
Ihe \Vll eens onderzoeken \/2<:11 dG ze eekhoorns in Anna' s Hoeve steeds gezien 
worden en om hoeveel dieren het ongeveer gaat? 
Inlichtingen bij de redaktie. 



, 

J 

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



! 
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jaargang 2 nr. 1, april 1985 

l' A i I' ". . '. '1·· ue nna s rloeve ~ourler gaat haar tweeae Jaar ln. vorlg Jaar 
verschenen er twee r:.ummer,s. Het ligt in de bedoelinz dit jaar tegen de 
zomervakantie en in het najaar opnieuw een Courier uit te brengen. 

In het afselopen jaar heeft de redaktie diverse posl~leve reacties 
vernom~n op de samenstelling en verzorging van de Anna is Hoeve Courier. 
Veel dank daarvoor. Deze goede geluidei""! geeft de redaktie de energie om 
door te gaan met ons verenigingsblad. 

Maar toch moet ik het volgende nog eens onder uw aandacht brengen. De 
Courier is een blad voor de leden, echter het zou een goeds zaak zijn als 
een deel daarvan ook door de leden gemaakt wordt. Wat ik maar wil zeggen 
is: ""Jie kor:1t ee:!.s met-ëen verl")8.al tje over eeT! aardig voorval in Anna iS 

Hoeve, een beschrijving van een wandeling door het gebied, een herinnering 
aan het Annals Hoeve uit vroeger dagen, wis weet nog hoe het graven van 
de vijvers in z~n werk ging, enz, enz. 

Als er per Courier ~~n of twee verschillende leden een bijdrage leveren 
dan is de redaktie daa rmee al heel tevreden. Doet u ook mee? Met zoveel 
leden moet dat zeker mogel~.ik zijn. 

Hopelijk leest u weer met veel genoegen deze Anna 1 s Hoeve Courier. 

• 



- L. -

~!A'r EEN' ~O.F!~I~?S 
._._~~---_.,--

Als je op donderd23 11 april OM 09.00 uur naar buiten be~t geweest en da~r 
bevonden hebt dat het kO".d :l.s ~ f!e rr1.dio voorspelt mist. f regen en ,.,Ij nd. d<ln 
besef je pas da.t wij met de schoonrnaa.kdag op woensdag 10 ::tpril j .1. weer 
ont.zaglijk setwft hehben. 
Reeds voor 09.00 uur verzarr:el .len z:Lcll. velen op de nfges?roken pIel<. ~lat ona 
goed dt'!ed Vlas dut de jeugd. w~er tn zo :irote ?:<?tale aam;ezi~ \"8.8. Ook van dr:;! zij.~8 
van de gemeente \-las Wf~er m(:dewerldn;3; ei,,: snoei ploeg met t,.,e'~ man en. de 
bankenploeg met t~ ... ee man. Veel is Qpgé!ruimd. Drie grote crmtaihers vol met 
afval is bij elkaar geraapt en 3~prikt. K~ het zien daarvan deed 1it ~&n der 
jongeren de verzuchting slaken IlHat naken de mensen er toch een rotzooi van ll

• 

Je vindt van alles in het. 'bos: 8up,:,rrtnrk,:wasentje, matras, halvt1 fietsen, 
autoveren, uitlaten p enz. enz. 
Ons trof ook een geval van ~rof vnndalisf,lc. dat door een ander soort jeugd 
wordt bedreven. 
HU hebben in dit stukje expres geen namen genoemd want dan moet je ze allemaal 
noemen, maar voor tv/ee zou il~ een ui tzor,dering willen maken. flRDelijk de 
kcffiedmues, die ons om half elf en half drie vergsfJtten op koffie met koek en 
voor de jeugd chocomel en rmdere frisdranken. . 
Al met al een geslaagde daB die door samenwerking van overheid en burgnrij veel 
resultaat heeft gehad. Dat velen mogen beseffen dat wU dicht bij huis zo'n mooi 
stuk natuur hebben. Hat een boffers! 
Laten wjj afspreken dat als er in het najaar weer een opnlimdag goorgun.ise("rd 
wordt- want er is nog veel te doen - wU dan w<,~er op veel medewerking kunnen 
rekenen! 

Vereniging wil uitl'iijkpunt herstellen 

Vrijwilligers . sch.onen 
gebied 'om Annat)s Hoeve 

HU .. VERSUM. Zo'n Vf.:ert~g 
vrijwiUigen van 1f1e Vflr~ighlg tot 
Behoud van de ATdU~'g Hoeve e.o. zijn 
in samenwerking met de gemeente 
Hilversum gisteren een gR'ote OOhlJlGbll H 

maakacti~ In dit gebied begonnen. 
De bedoeling van de actie is het na

tuurgebied c-en weer E"nigszins 
toonbaar aanzicht te geven. Uiteinde
lijk wil de vereniging de berg bij de 
speeltuin haar oorspronkelijke bes
temming weer laten innemen. Vroeg~r 
was de heuvel een uitzichtpunt dat eE'n 
panorama bood van de hele omgeving. 
Nu nog Is dat punt overwoekerd nwt 
struikgewas en ligt er her en der afval. 

Penningmeester H.S. Kwappenb('l'g 
van de vereniging: "We gaan het ge
bied hlet zomerrijp mak.en door de 
schoonmaakactie en door het uitkijk
punt weer in ere te herstellen. In het 
afgelopen najaar hebben we voor het 
eerst een dergelijke actie gehouden en 
het is de bedoeling in het vervolg twee 
keer per jaar het gebied te schomm". 

De vrijwilligers vonden gisteren al
lerlei troep in de vorm van huisafval en 
houtafV'al. "We hebben ook bij omwo
nenden briefjes in de bus gegooid 
waarin we ze vragen geen huisvuil 
meer in het gebied te storten. Dat ge
~url naar onze mening nog teveel", 
aldus Kwappenberg. 
. , . ~~dters van cIe .. gemeentelijke . 
plantsoenendienst haalden met een 
tractor betonnen palen van een over
bodig hekwerk uit de grond rond het 
voormalig vloeiveld aan de Anthony 
l"okkerweg. Inmiddels staat er al een 
and~~r hek om het gebied en was het 
oude verroest. Daarnaast stelde de ge
meente gereedschappen als zagen, 
schoppen en kruiwagens ter be
schikking aan de vrijwilligers. 
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P.~f.;FtIDA ALGEl'-fE.NE LEDENVE~RGAIJERING 

Di~Gda8 23 april lD het Arie Loo~anhui2, 
Musschenbroekstraat 31a te Eilversum. 
Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 december 1984 (zie ook 
elders in dit blad). 

3e a) 
b) 

1 1 stukken (zie ook elders bi,',', bestuursmededelingen) . . ngeKomen _ ~ 

Uitgaande stukken (idem). 

4. Jaarverslag 1984 van de secretaris . 

5. Bespreking van het financieel beleid. 
a) Verslag van dE kascontr-~lecom.missie 
b) Vaststelling van de rekening over 1984 
c) Vaststelling van de begroting over 1985 
e) Benoeming van de kasc:JITIlT\lSsle. 

6. Bef.,:_ .,ursverkiezing. 
Volgens het rooster van af~reden (zie jaarverslag secretaris) zijn aan 
" 'b~" t d hO" "',.... '" (- r~ ' tt-"'-) "" ,, ", " \1- 0 P'", ,; (2 0 ,- re~a'r; '"\ o.e cur e , eer ~·A:~..> "VOO.L.(~l ._ ....... , i'1 ,;;vrv <.·oj ,,::, __ rman-'''',IJflU~S .. ~ ",ec L _'"'/ 

r-p" de· h"'er T.;'pre"bcr'-" (:::-"1'"'''r'}aC''1 l)-",t--fU""i l' r1 ') ~. _ • .:..L l"";' J..J ....... . . 1. '--'-f!~ .~ 5~·~"e_" LC ............ L!. _,.:.,)..J.,. , ~ .. 

Zij stellen zich allen herkiesbaar. TegenkandidateE kunnen tot de aanvang 
van de vergadering bij het bestuur geLeld worden. Deze aanmeldin8illoet 
schriftelij~ geschieden en worden ondersteund door v~f of meer leden 
(s"''''t-U''''''Il f'\·-t- 1 r,e ~L') Lc .... ,L. ...... ! .... l_o_vo ., 

7. Plannen van het bestuur in 1985. 

8Q Rondvraag 0 

Na afloop vaD de vergadering zal de heer D. Landsmeer, ecoloog van de 
gemeente Hilversum een kor~e dialezing verzorgen over Bosbeheer. 
\fooralover :: 2 nieuwe i dl':, ~,-:n to"t-ëenmeer nnatuurliiker bosbeheer", zoals 
bUvoorbeeld in het Spanderswoud, zullen we op de hoogte worden gesteld. In 
hoeverre deze nieuwe aanpak ook voor Anna's Hoeve van belang is, zal 
onderwerp van discussie kunnen zun. 



- 4 -

d.d. 11 december 1984 

in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aamlezig: 25 leden (zie presen tielijst ) , 
Afwezig met kennisg2viIlZ: E. Thjssen, L, Sleap, W. Deijs, E. Lopez-Dias, 
H. Eerenberg, I, Hilgers. 

Blj afwezigheid vsn de voorzitt9r opent de 22 voorzitter de heer J. Harder 
de vergadering en heet iedereen welkom. 

De notulen vari Q9 a18e~ene 1~denver8adering van 19 juni worden goedsekeurd. 
Ze ~~~a~~-aangevuld met de opmerking dat leden de Statuten en Huishoudelijke 
reglementen kunnen afhalen , .. 

G~] d2 heer J. Deijs, Mercuriuss~raat 17. 

Er zijn brieven ontv~nBen van 
---~----~dërksröëp S:J.el tram, hr 0 vod 0 Bosch SI hr ç ·Vlaanderen 7 

Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Anth. Fokkerweg, 
hr. De Ronde, hr. Ke~z2r, mevr. Udo, Contact Milieubescherming 
Noord-Holland (zie ook A,H. Courier jrg 1, na 2, pag 6). 

Brieven werden verstuurd aan 
------------------------gemeente Dllversum, geDeente Laren, SHG, Vereniüio3 van 

Flateigenaren, gemeenteraad van Hilversum, Provinciale Staten 
'r 1 p - - • (. 1 A -- n . . 1 '/ 7' van ~oorQ-hol~ana 218 oo~ ' .tl. Lourler Jrg ,no _, pag j. 

Aangaande het beleid van het bestuur l egt de heer Barder uit dit het bestuur 
enerzijds een o~~~~I~SI-~~~E~~~~-E~-~rjgen van wat er zoal gaande is in 
het gebied en anderzijds nieuwe olltwikkelinsen kritisch zal bekljken. Zonodig 
kan hierop actie worden ondernomen. 

Vervolgens is er een be2tuurswisseling. De heér Keijzer kan zUn voorzitterschap 
ïll'e~ varv'1l1~n MPt ~J;~;;-n-e-~=l.;~l~;;-n-~lorrl~ c'n hppr ~lnPQ Doko70n C!.~lR rlp 1 ,_ cc , __ c -. h_ -,o~-'.- ~ _"',.,~- . ' ,~ .• ,., ~. __ ,,_~ ,..) ~ . . _'~ .. __ _ 

nieuwe voorzitter, In een korte speech spre~kt hJ zi~ waarGerlng uit voor 
~at deze jofi8c vereniging al heoft ~6daan. 

In de kascontrolecommissie treedt de h'2er Toes af. De heer Hi l gers wordt 
gekoze~_:_-Dë-hë~en-sëfi~Itg~r en Krem,'Or blijven Bal!, tenl~Jl de heer Van Zaligen 
zich als reserve meldt. 

Tijdens de rondvraag komen de volgende zaken aan de orde: 
---=-II:r=:-Kremer: wil helpen zitbanken op te kn'3.ppen. 

- Hr. Prins: kan een Technische school banken maken? Hij dOét . 

- tIr 0 

-Hr. 
u - Hr. 

-- rir ct 

verder tal van sU3gesties zoals: parkeerverbod op 
de berg, snoeiwerk verrichten langs de paden,. meer 
prullebakken, doe paarden een adresplaatje om, 
vissers eigen rommel laten opruimen, meer contact 
met scholen. 

Schnitger: asfalt op Liebcrgerweg is kapot, sluit deze weg 
af. 

Van 't Veld: informeert ook naar afsluiten Liebergerweg. 
Vermeulen: ziet problemen doo~ te veel Eksters en Kraaien. 
De Ronde: vraagt of bestuur ,wil informeren naar het rooien 

van 17 bomen bij de sportvelden. 

1 '\ ·~~.it =-:. '.:.'1 ","..,:: VCrl(.0rt· ~~ !10·:~J~. 1 ·..;)."2, ~!it<~ , ::~)r __ id ~:r .. ~: "lotul.;û liGgen t '2r irlzagc -.)t~ 
. .. ~. ~ :~L'}3tl,1.~1=:'-:-::: . .=:o' .::n ?D. Ol"! de v ,2r gader; :n ~;~n . 
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Om 21.30 uur sluit de 2e voo~zitter ds vergadering en dan~t leder voor zUn 
aanwezigheid en inbreng. 
l"-IC1 de D8.UZ(~ houè~ t I'::~~ heêr' ~~ard er vogels en vogelonderzoek 
in AnD8. v S HoevE:. 

BESTtJURS~'lEDEI)ELII'IG1~N 

Het zal u o.ngc~t'i~J:ijfeld ni/at cntfsan zÜn dat è.c bovenz~jd2 van (~e 

aank.ondiging over de scnoonmaak2.ctie oP8esierd \verd. Plet ons nieu\ve 
briefhoafd. Een bru8aetj2, hee kan het ook anders, en een booopje. Het 
ontwerp hiertoe is van de heer F. van Klaveren uit Kortenhosf. Hij tekende 
al vaker iats voor ons, ook de voerplaattekening is van zijn hand. 

De bewoners ven de Anthony Fokkerwee en enkele aanliggende straten hebben 
van ons een circulaire in de bus gekregen. Hierop staat het 
dringende verzoek voortaan eeen tuinafval meer i~ de bosfand langs ne 
Anthony Fokkerueg te d0poneren. Dit vuil meegeven aan de-gemeentelijke 
vuilophaaldienst dra2gt ertoe bU dat uw eigen omgeving schoon bltft. 

,- - b - l' - cl . - - 1 f ,- rt:· \? -, - u --q, r rleett U. UVi con tri . llt?--,,,, e o-:;:taal \i~J_nlmaa_' - j, G~ ~er 'i:"!ar /' !,;,ebr -'-.,-
U ~,.p "':::. ,,-'r"'pt-" r(~'(""c~t- ,-1, c " r -"'(:'~s on'-"an"'''''-l }--",.::>f:~ o'f ,Je- n~Ul 1.-- U1.'-,":) ij .. U' . .-- t. ... '-"-..... [-, ....... _ ..J:. .. c,Ç.;. .t .... '-' . ...J...<:.: '- C __ 'J. _ '- v -ö ......... l __ .!.~ ...... __ "'- L __ '.:;' ..... ~ _.1.... ~ 

eigen giro s f ba~~papi~r2n. De giro- en banknurnmers vindt u weer aan de 
binnenzijde vaI'! het schutblad V;?,G do::"!z,= Courier " 

Ons bestuurslid mevrouw H. Veerman-Nijhuis heeft onlangs een 
v ·.~r,k'2ersong(31uk g2had 0 Ze maakt het rc~dclijk eocd 7 H.~aar llerstel van haar 
gebroken henen zal nog zeker twee maanden duren. In die tijd is naar 
a~res: RKZ, KoningastrH8t, afdeling G kaDer 5. 

Op de vorise algeme~e leienvergader ing m~l~d~n zich enkele mensen die 
de zitbanken in Annais Hoeve willen opknappen. Hierbij gaat het om kleine 
reparaties, schuren en verven van de banken. Wie wil neg meer meehelpen? 
Meldt ~ blj het bestuur. 

H2t bestuur is voornemens een enquete onder leden te houden. Wij willen 
graag wetc;n 1-:loe d i2 leden. over bepaalde zaken in Anna? s IIoév;? denken 0 

Bijvoorbeeld ove~ fietspaden, honden, vissers, enz . 
Over enig2 tijd hoort u hier meer over . Heeft u zelf een onderwerp dat 
in ecn enquete sevraagd kan worden laat dit dan binnen twee weken na het 
verschijnen van deze Courier aan het bestuur weten. 

Ons lid de heer H. de Ronde maakte het bestuur nog eens attent op de 
bomen die gerooi i zo~den worden blj de s por tvelden . Persoonlijk had hij 
reE.ds bezvlaar éu:\ng ~:;tf: .l(.en d bij d,.~ g8!7léente ~ 
~ct bestuur heeft hem bericht dat wij hierover ook contact met de gemeente 
Gehad hebben. De gemeente verzekerde ons toen dat het rooien niet door 
zal .8aan.~ 
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.JAARVEI:?SLAG VAN DE SEKRETARIS OVER 198L~ 

I nl""; nl" n~ 
_::_::~~--~ 
Hier volgt dan het eerste verslag van de sekretaris. Een verslag van een 
belangrijk jaar; het jaar van de oprichting van onze vereniging, maar ook 
een jaar waarin we onze eerste schoonmaakactie gevoerd hebben. 

Ledental 

De vereniging is op 17 april 1984 begonnen met 646 leden. Dit aantal is 
voornamelijk te danken aan een wervingsactie die vooraf is gegaan aan de 
oprichtingsvergadering. Op 31 december waren er 700 leden. 

Bestuur 

Het bestuur bestond uit 9 
Naam 

personen. Te weten: 
Funktie 
voorzitter 
voorzitter 

\\!. Ke!jzer 
G. Toes 
W. Deijs sekretaris 
3.S. Kwappenberg penningmeester 
J. Harder 2e voorzitter 
M. V:2rman-Njjhuis 202 sekretaris 

Jaar van aftreden 
tot 11 december 1984" 

1985 
1986 
1987 
1937 

J. Deijs 2e penningmeester 
1985 
1986 
1985 
1936 

H. Eerer. berg algemeen bestuurslid 
L. Philips-V€I"stegen 11 11 

Ph 0 Deijs i7 ii 1937 

De heer Toes heeft per 11 december het voorzitterschap van de heer Keijzer 
overgenomen. De heer Ketzer trad op eigen verzoûk af. 
Het bestuur heeft in 1984 acht maal vergaderd, daar zijn de rlrie algemene 
ledenvergaderingen - 17 april, 19 juni, 11 docember - bij in begrepen. 

Werkzaamheden van het bestuu.r 

Het bestuur heeft een groot deel van zijn tijd nodig gehad om de statuten en 
het huishoudelijk regelement gereed te krtgen. Daarbij is crs veel hulp 
ondervonden VBn de heer Toes, toen nog geen voorzitter. 
Op 17 oktober heeft het bestuur een schoonmaakactie georganiseerd. 
Het bestuur heeft ook goede contacten gelegd met de gemeente Hilversum. en 
met nBDe de heer Kuiper van groenvoorziening . 
Het secretariaat heeft tien brieven ontvangen en heeft 76 brieven verstuurd. 

Schoonmaakac tie 

De schoonmaakactie van 17 oktober kunnen we ala goed geslaagd beschouwen. 
Hoewel de opkomst iets aan de matige ka.nt was, ',Alas het resultaat verbluffend. 
Er \-verd maar liefst 6000 kg vuil en 2000 kg ouö ijzer uit en rondom de 
speelweidev:kjver gehaald. Opmerkelijk 'was dat er toch nog veel jeugd bij de 
schoonmaakactie aanwe zig was. Dit tot groot genoegen van het bestuur. 

De Annals Hoeve Courier 

De Annais Hoeve Courier is in 1984 tweemaal uitgekomen. Dit tot alle 
tevredenheid van de leden gezien do reacties die hierop zijn binnengekomen. We 
kunnen dus zeggen dat de Annais Hoeve Courier geslaagd is onder goede 
leiding van de redakteur J. Harder. We dienen hierbij ook te vermelden dat de 
heer Vlaanderen zich erg goed heeft ingezet voor de Courier. maar wegens 
gezondheidsredenen heeft moeten afhaken. 
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Voor al l e z·2kerheid. ":'ijze;o .. "re ti nog ~ven op de mO.gel~jkheid GID oole e·:::û,s é'en 
etukje over Annels Hoev~ te schrijven. Do redaktie ziet uw b~drage graag 
tegemoet. Eet adres van dE redakteur staat o~ de omslag van dit blad. 

Tot slot ~il ik nog mededelen: Laten we 
sen,coD. houden en late.n ;vé de p08.i tiev2 
ook in 1935 voortzetten! 

Anna's Hoeve schoonusken en 
instellinz die we ge toond h~b~en 

"'1 .~ 

I r-: GESPREK t'lET D~ GE}·lEENTE (2) 

J. Barder 

Na het eerste gesprek op 16 oktober 1934 set de dienst GGR van de gemeente 
Hilversum volgde er op 13 maart j.l. een tweede overleg~ Van de zijde vande 
gemeente waren aanwezig mevrouw Van Paris en de heren Kuiper en Landsmeer. 
Ons bestuu~ was vertegenwoordigd door de heer Toes en onderget ekende. 

Het gesprek dat in een goede sfeer verliep richtte zich eerst op de 
aaD~~çhl§rYDtgD die bij het vorige overlas ter sprake kwamen. Daaruit bleek 
dat er met een aantal concrete zaken door de gemeente nog altijd niets gedaan 
was •. Jarnrner 9 maór waar 0 Nu ~~s het natuurl iik \-/e1 zo dat (.;r g!2brek GEn voldoende . -
personeel is maar er is al zo lang niets aan onderhoud in Annals Hoeve gedaan. 

Vervolgens stelden wt het bêhg§I§~l§g weer t2r discussie. De gemeente heeft 
het voornemen in dit jaar voor het beheersplan de doelstslling~n uit te werken, 
knelpunten te i nventariseren en een begin te maken met het aanpakken van 
achterstallig onde rhoud. In 1986 moet d~n het beheersplan op papier gezet 
worden. Ten aanzien van d2 doelstellingen en knelpunten zullen wij dit jaar 
nader met cte ge~2ente overleggen. 

In het tweede deel van het gesprek is sr gesproken over de schoonmaakactie van 
10 april. BelansrUk hie rbij is de toezegging van ge~2enteztde materialen 
beschikbaar te stellen ten eiilde de ~!~~Qg~~g in Anna's I~eve eEns flink onder 
handen te kunne !) nernen o t~Jij hebben daarop de afspraak gemaê1~{t Gen werKgroepje 
te vormen van mensen die mee willen helpen de zitbanken te repareren, 
schoonmaken, verven e.d. (Wie 8~~ft zich hier voor op?). 

Tenslotte is er afgesproken 
~gIg bij de sDeeltuin zo zal 
O:ltsta8.t. 

dat de bosploeg van de gemeente de ~~E_~~~_~~ 
vrUkappen dat er weer een echt uitzichtspunt 



INKOHSTEN 

* Contributies 
Subsidie SEG 
Rente bank 

f 2738,LrO 
283,2.3 

69!~3 

f 33~29~:~1.5 
:...;;:===::::::::::::...::=== 
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UITGAVEN 

Kantoorbenodigdheden f 50,10 
35,00 Abonnement Milieu-

tijdschrift De Hjjde Blik 
Kosten schoonmaakactie 
Portokosten 
Vergsderkosten (zaalhuur) 
Represen tatiekosten 
Notariskosten apr. akte 
D;~ukwerk (lidm.1·:aarten) 
Drukwark (Anna's Hoeve C0U-

rier + huish.reglement) 
Drukwerk (statuten) 
Drukw\~rk (A.H. Courier) 
Drukwerk (diversen) 
Bankkosten 
Saldo 

59,05 
- 276,'+8 

235,35 
60 ,50 

- L,OO,OO 
- 165,00 

- 263,00 
- 153,00 
- 365,00 

56,00 
49,/+1 

- 860,17 

f 3028,06 ======::::::::::= 

* Het totaal bestand aan leden per 31 december 1984 bedroag 700, 
waarvan er 15 ~e contributie 1984 nog niet hebben voldaan. 

* Contributi . ..:s 
Donaties 
Rente 

CO?,jCE?T EEGROTING VOOl~ HET JAAR 1985 

f 2630,00 
100,00 

25,00 

UITGAVEN 

Kantcorb2n~digdheden 
Abonnement wijde Blik 
Kosten actiedagen 
Portokosten 
Vergaderkosten 
Representatiekosten 
Drukwerk briefpapier 
Drukwerk Courier 
Drukwerk diversen 
Bankkosten 
Onvoorzien 

* Het ledental is voor 1985 geschat op 700. 

f 100,00 
35.00 

- 300,00 
- 300,00 
- 250,00 
- 100,00 
- 200.,00 
- 900.00 
- 250,00 

50.00 
- 270,00 

:f 2755,OQ 
=-============ 

Tevens is in het bedrag van de contributie een bedrag van f55,- opgenomm 
(15 leden die de contributie voor 1984 nog niet hadden voldaan). 



In de vorige aflevnring van deze rubriak zag je ccn tekening en beschrijving 
van een vOI~do:rtaf,ü. Helaas in cr niemand güweü8t dü! danr een. vothat:.ltjc 
O\>êr geschreven heeft I :::;r zUn dus ook gem1 \ilnnaGtTD u:i.tseloot om d,(! pll."tjsjt:ilI 
te verdelen. 
De redaktie hoopt nat er de volgende keren wel kinderen 7..:t)n die ,.,at 
:1.nstUt'en.. Jii vlnctt het toch ook leuk om een pt'jjsy te 'Iofinnetd Dan. volgt 
hier de nieuwe opdracht. 

Haak een leuke tckerd.HG met als o'1d,~rwerp de 1t:mte. Je mOi.~t zalf maar 
bedcjnkcn ",,'st je al1'~)maal~aat tokcn(~n. Teken in :i.Elder geval nlet tI?' kl(~in. 
Als je tekening klanr io kun je hem ook nog inkleuren. 

Wie! maakt een leuke tekening ovc~r d(~ lel1te? 
Bezor.g je w:)rkstuk v6ór 1 juni bU de.> n~daktic (l"k!tcorenstraat 45, 1223 ER 
Hilver~mm). Vermeld je naam, adres en lceft.fjd op de achterztjde. Als je je 
t€:Kening weer terug wilt hebben zet dat er dan ook bij. 
Onder dt~ :!.nzcndcfs worden "'h,er onkc-:!le prUzen ver1o{)t. 

Een boomstra·nk vonnt meI alles wal erop en erin leeft, een (jcosystaem 

Nog 8t<.::eds kunt u wa.arnt~mingen van aekhoorus doorgc;y,;;:n aan de re d;:.l.ktie • Graag 
zo nauvlkeurig mogelijk vermelden waar ~ hoeveel en opwd.k:: datum de: dieren 
g(:;ZiCfl z1jn. 
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Als je over Anna' s Hoeve praat hocn' J:: een. aantal nam,,~n noem,~n van v:Uvers t 

speelplekjes t een stnslandjc, enz. De redaktia wil van ti eraag weten hoe 
ti bepaalde plekken in Anna ' e Hoeve noemt. U kunt dit modelins of 
schriftelijk doorgeven BaD het redakcicad rca. Als er gc~oe8 reacties komen 
kunnen wij misschien ('en aantal plekken voortaan dezelfd,':! naam Geven. 
Di t voorkomt verwarring en hHle:re(~n 1veet pr.?c:i.es wea r je over praat. ~ 

ANNA'S 

ÇEME:&~EG~NS 

OOJf.Crçp.EN5 

Vt!~HARO~ WliG 

ONVEIIHI\!'I:::! WF.G 

VOET PAO 

HOEVe 

\lAKHoe~r,:N 1<:tI -NIJMMER$ 

AJ'OELINGSGflIENS ~N -Lt!1TERS 

aEG"oe:UNGSG·~EP.lS 

AAN;>IJLING !!N JAAR V'.1o! AANLEG 

Mf:~GIHG~n:~I!:t-j VAN "-'."IoO-IEN Lcy')F t;.<'JM~N(MliJ :~I)'I. 1 
G110VEO!'1..IIIGIDAotlj 

OOUGLAS 

J"""NSE LARIKS 

f'IJNS" ... R. s,rK"~FI 

fNlANPSE f.~K. Il\MI.tIt!KAANSE EI~ 

FtlPULIER 

OEf1'J:.: , ESDOortN 

HEIO~HRf<EIN 

WATER 

OVERIG N.rtJVflTERRIE'N 

A. 

,. 
).'i.> .... , .. ~. • 

Ol<G ... I{EMalIJFS EN aVE_tiG ÎlEt;REAT'E'rË~REIN 

Het bestuur schrijft een fotO\'leclstrtjd uit voor de leden en hun familie. 
Het motto voor de 1;/edstrijd is 

liAnna I S Hoeve in al zijn fac(~ttenll 

Dèze facetten kunnen zijn 'itvl,ntür, zomer, lent.e, herfst, TecnJatie, dieren 
en ander.(~ ondc!nrerpen. 
Er mogen kleu:r- en z\\rart-wit foto I s worden i.ngeh"'verd ~ lie fst op forma~t 
9 x 13 cm (briefkaartformai5t). Groter mag natuurlijk ook. De j,nzonddatuIn sluit 
op 30 september van dit: jaar. 
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eerste prijs 
t,·,reed8 pr~js 

derde; pr~!s 

f 15 9 -

f lC!9-

Het bestuur vraagt de inZ8n~ers of z~ de fotols die daarvoor in aanmerking 
komen maB gebruiken voor tentoonstellingen etc. 
Zij die de foto beslist terug willen hebben selieve dit Ban de achterkant 
met potlood aan te BEven. Vergeet ook uw naam en adres niet achter op te 
zet~en. Inzendingen richten aan: G. Ta2s, Weberstraat 1 

J. Harder, Meteorenstraat 45 
H. ~wappenb0r;, Liebergerweg 804 
allen te gilversuG. 

AJJRES\,'JltJZIGli~GE]<r 

De sekretaris wordt graag op de hoogte gesteld van wljzlglngen in uw 
huidige adres. Dit voorkomt problemen b~ de ~ezorging van de Courier of 
aparte aankondigineen. Ook het overlijden van lede~ kunt u aan dc 
secretaris doorgeven. 

Weet u iemand in uw omgeving, 20n kennis of familielid riie belanBstelling 
heeft voor Anna 1 s Hoeve? Maak hem of haar attent op onze vereniging en 
\Llellicht Elaa}{.t u hierdoor '2C:f1 nieuw lid (miZlil:1U8 contributie i 3 ~ 65 per 
jaar) . 

tJUDE :!?OT'O f S 

pet bestuur is erg geinteresseerd in oude fotols die betrekking hebben 
gebeurtenissen in Anna 1 s Hoeve. Wie heaft bijvoorbeeld plaatjes van het 
uitgraven van de vijvers, de uanleg van de berg, enz.? Wt zul12n graag 
copie~n maken van deze historische opnamen. 
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 



D E A N NA' S HOE V E C 0 U R IER 

IS EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

OPGERICHT 17 APRIL 1984 

Het bestuur 

Voorzitter 

Sekretaris 

Penningmeester 

Leden 

Kontributie 

Postgironummer 

Redaktieadres 

Typewerk 

G. Toes, Weberstraat 1, Hilversum, tel. 855951 

W. Deijs, Tjonger 24, Huizen, tel. 02152 - 65162 

H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, Hilversum, tel. 857385 

J. Deijs, Ph. Deijs, H. Eerenberg, J. Harder, L. Philips

Verstegen, M. Veerman-Nijhuis 

minimaal f 3,65 per jaar 

4920844 t.n.v. Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve 

J. Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel. 852842 

M.M.J. Harder-Staal 

Tekening voorpagina : F.A. van Klaveren, Berkenhof 3, Kortenhoef 

Verzending M. Veerman-Nijhuis, Borneolaan 38, Hilversum, tel. 13772 

INZENDEN COPY 

INHOUDSOPGAVE 

pag. 1 

2 

3 

4 - 6 

7 

8 

9 

voor de volgende Anna's Hoeve Courier tot uiterlijk 

1 OKTOBER 

Voorwoord van de redactie 

Bestuursmededelingen 

Op het Natuurpad. Oude foto's 

Bosbeheer. Fotowedstrijd 

Vervuiling in het bos 

Voor de jeugd (4) 

Vogelhut Laarder Wasmeer 
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jaargang 2 nr. 2, juli 1985 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Dit maal een dunnere Courier dan u gewend bent. Enerzijds 

komt dit doordat er wat minder te schrijven is, maar anderzijds omdat er 

gewoon niemand onder de 700 leden is die bereid is om ook eens wat te 

schrijven. De redaktie heeft het in iedere Anna's Hoeve Courier gevraagd. 

Helaas, geen enkel lid heeft iets over Anna's Hoeve te schrijven of te 

vertellen (want dat kan ook altijd aan de redaktie). 

De conclusie die je hieruit kunt trekken is dat de leden kennelijk vinden 

dat het bestuur alles naar wens laat verlopen. Maar dat is toch een wat te 
, 

gemakkelijk antwoord. Er zijn toch leuke dingen, belevenissen over ons 

natuurgebied te zeggen? Wie kan er bijvoorbeeld eens wat schrijven over het 

vissen in de vijvers; welke vissoorten worden er gevangen, hoe groot zijn 

ze, enz. Kom op mensen, meer schrijvers maakt de Courier veel leuker. 

Tenslotte, voor wie nog vakantie heeft of nog krijgt, een prettige tijd met 

veel mooi weer! 



- 2 -

BESTUURSMEDEDELINGEN 

In de week van de herfstvakantie - 12 t/m 20 oktober - zullen we voor 

de derde keer een SCHOONMAAKAKTIE gaan houden. Er kan, naast het 

bekende prikwerk, nog veel opgeruimd worden van de oude trimbaan, 

kapotte bankjes, enz. In oktober hoort u er meer over. 

Met het klaarmaken van de aangekondigde . ENQUETE vlotte het niet zo snel. 

We zullen nu proberen dit in augustus rond te krijgen. 

Op 21 april stuurde de sekretaris een brief naar de GEMEENTERAAD van 

Hilversum. Hierin doen wij de gemeente het voorstel om een deel van de 

Liebergerweg met slagbomen af te sluiten. Dat stuk weg ligt tussen de 

Anth. Fokkerweg en de Minckelerstraat . Nu is deze weg officieel niet 

toegankelijk voor o.a. auto's en motoren, maar veel automobilisten storen 

zich daar niet aan. In het verleden heeft dit al tot een aantal 

gevaarlijke situaties en zelfs ongelukken geleid. 

Als reaktie op de goede samenwerking bij de schoonmaakakties stuurden wij 

de gemeente een bedankbriefje. Wij spraken tevens ons genoegen uit over het 

feit dat de gemeente begonnen is met een aantal zitbankjes te plaatsen/ 

vervangen. 

Op de laatste bestuursvergaderingen waren de beide penningmeesters erg 

verheugd over de goede en vlotte betaling van de KONTRIBUTIES. Het bleek 

dat zeer veel leden gebruik maakten van de acceptgirokaart. Bovendien 

hebben veel mensen een hoger bedrag dan de minimumkontributie van f 3,65 

overgemaakt aan de vereniging. Er kwamen zelfs bedragen per lid binnen 

van 50 en 100 gulden! Allemaal veel dank daarvoor! 

Mocht u uw kontributie toch nog niet hebben betaald, doet u het dan zo snel 

mogelijk. Het gironummer staat op het oranje omslag van deze Courier. 
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OP HET NATUURPAD 

Onder deze titel zult u van tijd tot tijd 'wat informatie vinden over 

waarnemingen van dieren en planten in Anna's Hoeve. 

Fuut Op 11 april werden twee Futen gezien op de Speelweidevijver. Naderhand 

bleek dat deze vogels in het smalle, begroeide deel van deze plas 

hebben gebroed. Er werden twee jongen gezien, waarvan er mogelijk één 

door jongens werd doodgeschoten (!). 

~!!!~E.:~~~~~~~_!!!~~E.:~~~~~~~~E~~ : Op 11 april werd een schil pad zonnend 

aangetroffen op een dode boom die in het water lag. Dit was op de 

vijver bij het "Witte Strandje". Op 23 september 1984 werd ook al zo'n 

schildpad gezien in de smalle vijver achter de Bergvijver. 

Eekhoorn : Nog regelmatig worden er eekhoorns waargenomen. Noteer uw -------_. 

waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk (datum, plaats en aantal) en geef 

ze door. 

Heeft u zelf iets te melden voor deze rubriek (planten, zoogdieren, vissen, 

insekt en enz .) zeg het de redaktie. 

Alleen met uw hulp blijft de Anna's Hoeve Courier een veel gelezen blad. 

OUDE FOTO'S 

Tot nu toe is er één persoon geweest die een tweetal oude foto's van Anna's 

Hoeve aan de redaktie toonde. Denkt u allemaal nog eens goed na, zoekt u nog 

eens in die oude schoenendoos met foto's .•.• Wie weet kunt u bij de redaktie 

dan .ook melding maken van oude foto's. 
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BOSBEHEER 

Onder de titel "Naar een meer natuurlijk bos" gaf de Vereniging tot Behoud 

van Natuurmonumenten in Nederland onlangs een folder uit. In deze 

duidelijke folder is te lezen hoe Natuurmonumenten in de toekomst grote 

delen van haar bossen denkt te gaan beheren. 

Omdat onze vereniging in de nabije toekomst kan meedenken en meepraten over 

het bosbeheer in Anna's Hoeve is het nuttig te zien wat Natuurmonumenten 

hierover zegt. In de hierna volgende samenvatting het belangrijkste uit de 

folder. 

Natuurmonumenten wil in haar bossen de natuur graag een kans geven. In een 

heel geleidelijk proces zullen voortaan in de bossen van de vereniging, meer 

dan tot nu toe, menselijke ingrepen achterwege blijven. Dode bomen worden niet 

meer als vanzelfsprekend weggehaald. Als een boom neervalt, zal hij gewoon 

maar blijven liggen. Op de open plek in het bos wordt voortaan afgewacht wat 

er op wil komen. Het wordt dus wat spannender in het bos. Er valt straks wat 

meer te beleven. 

~~~~~~~~~~~~~~~~E 

Een bos is meer dan een verzameling bomen. Het is een levensgemeenschap. 

Bomen zijn daar uiteraard het meest in het oog springend onderdeel van. Maar 

in een goed ontwikkeld bos zijn er ook struiken. 'En er is een kruidlaag, planten 

die vlak op de grond groeien. Daarnaast is er ook nog het strooisel, met al 

of niet verteerde bladeren, takken en dieren. Een bos mag zeker ook veel dood 

hout bevatten. Daar kunnen mossen op groeien, schimmels met paddestoelen in 

leven, dieren een onderkomen vinden. 

Een goed ontwikkeld bos bevat ook dieren, veel dieren. Daar kunnen grote bij 

zijn: herten, wilde zwijnen, dassen, vogels. Maar ook heel kleine: insekten, 

torren, geleedpotigen enz. 

Veel van onze Nederlandse bossen zijn erg onnatuurlijk van opbouw. Met name in 

het oosten en zuiden van ons land zijn veel bossen geplant op de allerarmste 

gronden: de voormalige heiden en zandverstuivingen. Het zijn bossen die aan het 

eind van de vorige en in de loop van deze eeuw vooral ook op de houtproduktie 

gericht werden. En omdat inheemse boomsoorten als eik en beuk minder snel 
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groeien dan den, spar, douglas en lariks, wer den deze laatste steeds meer 

geplant. Rechttoe rechtaan. Het begrip "dennenakker" is er aan ontleend. 

Voor verscheidenheid en spontane ontwikkelingen was als regel weinig plaats. 

Houtproduktie, houtopbrengst . Natuurmonument en stelt ze in haar bosbeheer 

niet meer voorop, maar sluit ze ook niet geheel uit . Hout levert de vereniging 

vaak immers welkome inkomsten op. 

Mits op den duur betaalbaar, is het voor Natuurmonumenten echter veel 

belangrijker dat er in het bos een zo rijk mogelijke levensgemeenschap kan 

ontstaan. Want dat is de opdracht van de ter re inbehffiFtlersvan de vereniging: 

zorg er voor dat in het bos een zo groot mogelijke verscheidenheid aan planten 

en dieren een kans krijgt, zorg ook dat het bos op den duur zoveel mogelijk aan 

zichzelf kan worden overgelaten. Vreemd genoeg , dit proces vraagt voorlopig 

nog veel begeleiding, veel beheer. 

Het monotone doorbreken 

Werk voor de natuur zelf. Daar gaat het in het bosbeheer bij Natuurmonumenten 

op den duur om; de mens doet een stapje terug, de natuur moet het voornamelijk 
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zelf doen. Bij de natuurlijke verjonging wordt dat duidelijk. Als er een stuk bos 

gekapt is, zal Natuurmonumenten - waar dat maar enigszins verantwoord is -

niet meer zo gauw gaan inplanten. De beheerders wachten af wat er op de 

opengevallen plaatsen opkomt. 

Aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste soorten, verschillende loofbomen 

vaak, grijpen het eerst hun kans. Het monotone, uit één soort bomen 

opgebouwde bos komt zo zelden terug. Een veel levendiger beeld ontstaat. Af en 

toe zal Natuurmonumenten de weg naar een natuurlijker bos wat helpen effenen. 

Door plaatselijk wat meer licht in het bos te brengen. Dat kan gebeuren door 

op kleine schaal in te grijpen met dunning en velling. Dan krijgen de boskruiden 

hun kans. 

Het monotone van veel bossen dient te worden doorbroken. Bossen met één 

boomsoort, één leeftijd, één structuur, één type bodembegroeiing, worden dus 

geleidelijk aangepakt. De natuur in het bos heeft immers veel meer te bieden. 

Natuurmonumeriten wil de nu aanwezige eenvormigheid daarom kwijt. 

~~~~-~~~~-~~~~~~-~~~~~ 

Dood hout mag. Ook dat zal in het bosbeheer van Natuurmonumenten duidelijk 

worden. Stervende, dode of omgevallen bomen horen er in een meer natuurlijk 

bos helemaal bij. En ze zijn er niet voor niets. Integendeel. Vogels maken er 

hun nest in. Zoogdieren vinden er hun beschutting. Op dood hout groeien 

mossen en paddestoelen. Bovendien is dood hout het leefgebied van veel 

soorten insekten, kevers, pissebedden en ander klein spul. Dood hout brengt 

leven in het bos, hoe vreemd het ook klinkt. 

FOTOWEDSTRIJD 

-I 

Wij willen u graag nog even herinneren aan de fotowedstrijd "Anna's Hoeve 

in al zijn facetten". Zendt uw mooiste kleuren of zwart-wit foto's aan de 

heren Toes, Kwappenberg of de redaktie. 

Wie weet komt u in aanmerking voor één van de waardebonnen. 

Voor meer informatie zie de vorige Courier van april 1985 of neemt u contact 

op met één van bovengenoemde heren. 

De inzenddatum sluit op 30 september a.s. 
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VERVUILING IN HET BOS 

Na de door ons gehouden schoonmaakaktiffiin Anna's Hoeve heeft iedereen 

kunnen vaststellen dat het natuurgebied er duidelijk schoner bij ligt. 

Niettemin blijven er altijd mensen die zo nu en dan weer vuil storten in het 

gebied. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van de lieden die regelmatig olie van hun auto's 

verversen op het parkeerterrein bij de speeltuin. Wat gebeurt er met de oude 

olie? De blikjes en plastic flessen van de nieuwe olie liggen in ieder geval 

in de bosrand! 

Indien u dit ziet gebeuren of zakken vuilnis, reclamefolders(!), puin, en 

dergelijke aantreft doe dan uw burgerplicht: Noteer indien mogelijk een 

nummerbord van auto of bromfiets, kijk of u adressen aantreft tussen het afval. 

Geef tenslotte deze informatie door aan de politie of reinigingspolitie 

(tel.: 292600). 

tekening Ernst van Wijk 
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VOOR DE JEUGD (4) 

De opdracht van de vorige keer was een leuke tekening te maken met als 

onderwerp de lente. 

Uit de inzenders werden twee kinderen geloot die een prijsje thuis bezorgd 

krijgen. Dat zijn 

ERNST VAN WIJK 

Anth. Fokkerweg 296 

Hilversum 

ILJA BAST 

Waldecklaan 37 

Hilversum 

De tekening van Ernst heeft de redaktie wat verkleind en is in de Courier 

afgedrukt. Ernst en Ilja gefeliciteerd! 
Dan nu weer een nieuw stukje speciaal voor de wat oudere kinderen. Lees eerst 

het volgende en bekijk de plaatjes goed. 

I 
I 

i 
I 
i 

~ 

./ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

a,==b 

" , 
.~ b 

~-------

De hoogte van een boom kun je schatten als je van karton een rechthoekige 

driehoek maakt met twee zijden die even lang zijn. Vraag zo nodig aan iemand je 

te helpen.Houd deze driehoek voor je ogen en kijk langs de langste zijde.Dan 

loop je vooruit tot het hoogste punt van jouw driehoek en het topje van de 

boom precies even hoog zijn.Meet daarna de afstand van de boom tot de plaats 

waar, jij staat.Die afstand plus jouw lengte is ongeveer gelijk aan de hoogte 

van de boom. 

Opdracht: Wie weet waar in het natuurgebied van Anna's Hoeve de hoogste 

boom staat? 

Stuur je oplossing naar de redaktie(Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum). 

Vermeld je naam,adres,leeftijd,deplek waar jouw hoogste boom staat,hoe hoog 

die boom is en als je dat weet,om welke soort boom het gaat.En zoals altijd 

worden er onder de inzenders weer enkele prijzen verloot. 
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VOGELHUT LAARDER WASMEER 

Veel mensen die in Anna's Hoeve komen, kwamen vroeger waarschijnlijk ook in 

het Laarder of Grote Wasrneer. In 1958 is dat gebied afgesloten. Niettemin 

kunt u wel een bezoek brengen aan dat mooie terrein. In 1984 werd er binnen 

het natuurgebied een vogelhut in gebruik genomen. Ook deze hut kunt u 

bekijken. 

Op elke ~~~~~E~~~~~~~~ in juli en augustus zijn er excursies naar de vogelhut . 

Ze staan onder leiding van gidsen van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. Er 

wordt dan alleen naar de vogelhut gegaan en daarin kan men een half uur tot 

enkele uren vertoeven. 

Vertrek eerste bezoek om 19.00 uur, vervolgens om 19 . 30 uur, 20.00 uur en 

20.30 uur. 

Voorts worden er bezoeken georganiseerd op de eerste ~~~~E~~~~~~~~~~ van 

bovengenoemde maanden. Vertrek eerste excursie 06.00 uur, vervolgens om 

07.00 uur en 08.00 uur. Aansluitend kan om 09.00 uur een rondwandeling 

gemaakt worden met een boswachter of een I.V.N. gids. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursies. Heeft u een verrekijker neem 

deze dan mee. 

Startpunt van alle bezoeken is het toegangshek van het Laarder Wasrneer aan 

het einde van de Meerweg in Hilversum. 

De Meerweg begint bij de Kamerlingh Onnesweg en ligt ongeveer in het verlengde 

van de Lorentzweg. 
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jaargang 2 nr. 3, november 1985 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Gelukkig! De noodkreet van de redaktie om ook eens iets te schrijven 

heeft positieve gevolgen gehad. Naast enkele telefonische reakties was er 

~ een briefkaartje met veel lof voor de redaktie en het bestuur. Maar er was 

meer: enkele leden stuurden zelf geschreven artikeltjes in. PRIt1A! 

Door ruimtegebrek moest één artikel zelfs blijven liggen tot de volgende 

Courier. Niettemin blijft uw bijdrage nog altijd welkom. 

Als u deze Courier doorkijkt zult u zien dat uw bestuur zeer drukke tijden 

achter de rug heeft en nog tegemoet gaat. Hiermee doel ik speciaal op de 

euquête over Anna's Hoeve. Wat een succes! 

Op de laatste pagina zult u in het vervolg een opgavestrookje zien voor 

nieuwe leden. Werft u ook een nieuw lid? Datzelfde strookje kunt u ook 

gebruiken om uw adreswijziging door te geven. U bespaart daarmee het bestuur 

veel werk. 

Het duurt nog wel even maar namens het bestuur al vast prettige feestdagen 

toegewenst. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Donderdag 14 november in de Ontmoetingskerk, Minckelerstraat te Hilversum. 

Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 1985 (zie ook 

elders in deze Courier) 

3. a) Ingekomen stukken 

b) Uitgaande stukken 

4. Bestuurswijziging. De heer Ph. Deijs treedt af als bestuurslid. Het bestuur 

stelt voor voorlopig niemand in zijn plaats te benoemen. 

5. Beleid van het bestuur (zie ook elders in dit blad bij Bestuursmededelingen) 

a) Schoonmaakaktie 

b) Enquête 

c) Contact met gemeente Hilversum 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Na afloop van de vergadering zal de heer D. Landsmeer, ecoloog van de gemeente 

Hilversum, een korte inleiding houden over bosbeheer. Hij zal dit toelichten met 

behulp van dia's. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

De ~~~~_~~~_~~~1~, algemeen bestuurslid van onze vereniging, heeft het bestuur 

laten weten met ingang van heden af te treden als bestuurslid. Helaas is hij 

door gezondheidsredenen hiertoe gedwongen. De heer Ph. Deijs is vanaf de 

oprichting van onze vereniging druk bezig geweest met allerlei 

werkzaamheden in het bestuur. Vooral bij de schoonmaakakties zette hij zich in 

om ervoor te zorgen dat er voldoende gereedschappen aanwezig waren. Ook vanaf 

deze plek heel veel DANK voor je inzet! 

De door ons gehouden ~~1~~~~ is een groot succes geworden. Van de 1850 

rondgebrachte formulieren werden er maar liefst 680 terug ontvangen! De 

uitwerking ervan vergt veel tijd. De afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente 

Hilversum heeft de helpende hand toegestoken door alle gegevens van de enquête 

in een computer te verwerken. Op de algemene ledenvergadering zult u er meer 

over horen. 

... 
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De ~~~~~~~~~~~~!~~ van woensdag 16 oktober was weer zeer geslaagd. 

Ondanks het matige weer waren er toch circa 25 mensen aanwezig om zich 

daadwerkelijk in te zetten voor Anna's Hoeve. Ook de bosploeg van de 

gemeente was weer present met drie man. Behalve het opruimen van het 

zwerfvuil werden restanten van de trimbaan verwijderd, banken verplaatst 

of afgevoerd, enzovoor ts. In een sparrebos bij de grote parkeerplaats 

werden in een aantal kuilen honderden reclamefolders aangetroffen. Eén 

onzer leden belde daaro p het reclamebureau en deze heeft zeker zes 

kruiwagens folders afgevoerd. De algemene conclusie is dat het natuurgebied 

door onze schoonmaakakties schoner blijft! 

Enkele bestuursleden hebben een bezoek gebracht aan het viscentrum voor 

gehandicapten te Abcoude. Zij zijn daar ontvangen door de heer De Klerk en 

de heer Smits. Tijdens dit bezoek is er onder andere gesproken over een 

~~~~~~~~~!~~~~! en de plaatsing daarvan in Anna's Hoeve. Het bestuur blijft 

zich hiermee bezighouden. 

Het bestuur denkt er over een ~~~~~~~!E~~ te organiseren in Anna's Hoeve 

of Abcoude (zie ook hier boven). Eén en ander zou in het voorjaar moeten 

plaatsvinden. Te zijner tijd hoort u er meer over. 
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NOTULEN *) VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 23 april 1985 

in het Arie Loomanhuis te Hilversum 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Hij 

meldt dat de heer D. Landsmeer, die een dia-vertoning zou geven verhinderd is 

door ziekte. In zijn plaats zal nu de heer P. den Houter van Natuurmonumenten 

' een film vertonen over het Naardermeer. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Er is nu ook 

briefpapier met een vignet van onze vereniging er op. 

Het j~~~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~~ over 1984 wordt goedgekeurd. 

Ook het !~~~~~~~~~_1~~~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~ wordt goedgekeurd. 

De heer De Jong informeert naar het tijdschrift "De Wijde Blik". Dit is een 

regionaal milieutijdschrift; het geeft het bestuur informatie over andere 

milieuactiviteiten. 

De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en 

goedgekeurd. De penningmeester wordt gedechargeerd met dank voor zijn werk. 

Over de begroting wordt geinformeerd naar kosten drukwerk, aktiedagen en de 

post onvoorzien. 

In de kascommissie treedt de heer Kremer af. In deze kascommissie zitten nu 

de heren Hi1gers, Schnitger en Van Zalingen. 

Voor de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zijn er geen tegenkandidaten. Het bestuur wordt bij 

acclamatie herkozen. 

Er zal een enquête over Anna's Hoeve worden gehouden. De heer De Klerk ziet in 
-------

de enquête graag vragen over zaken die gehandicapten bezig houden. De gemeente 

wordt er ook bij betrokken. Gepoogd zal worden een werkgroep op te richten voor 

het opknappen van de zitbanken. 

,:,) dit zijn de ingekorte notulen. De volledige notulen liggen ter -inzage bij 

het bestuur en op de vergaderingen. 
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In de ~~~~~~~~~ meldt de heer Toes de suggestie om werklozen in te schakelen 

in Anna's Hoeve. 

- De heer de Klerk stelt voor een aangepaste visplaats voor 

gehandicapten, eventueel inclusief toilet te maken. 

Er volgt een korte discussie over het gekapte hout dat men 

laat liggen. 

De heer Keizer informeert naar de versnipperaar van de 

gemeente. 

De heer Prins informeert naar wat er met zijn voorstellen is 

gebeurd en geeft hier nog een aanvulling op. 

- De heer Harder geeft een toelichting over het fietspad langs 

de berg. 

De heer Toes meldt dat verenigingen een vergunning van de 

gemeente moeten hebben voor activieiten in Anna's Hoeve. 

Om 21.15 uur is de vergadering ten einde en wordt de film over het Naardermeer 

gedraaid. 

FOTOI-JEDSTR IJD 

Na de sluiting van de inzendtermijn op 30 september j.l. waren er slechts enkele 

foto's binnen bij de redaktie. 

Wij hebben daarom besloten de termijn te verlengen tot 1 maart 1986. Dus: zendt 

uw mooiste kleuren of zwart-wit foto's aan de heren Toes, Kwappenberg of de 

redaktie. 

De winnaars ontvangen een waardebon. 

NOGMAALS OUDE FOTO'S 

Heeft u al in die oude schoenendoos gekeken? U weet het: wij zijn op zoek naar 

oude foto's van Anna's Hoeve. 

Graag melding hiervan bij de redaktie. 
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BOMEN OVER ••••• 

Jan Nijman 

De herfst heeft in ons land weer zijn intrede gedaan. Ondanks regen en wind 

is ook dit jaargetijde aantrekkelijk. Ik denk dat de wisseling der 

jaargetijden ons land zo aantrekkelijk maakt. Je moet er natuurlijk wel oog 

voor hebben. Maar als je in de herfst op ons mooi Anna's Hoeve loopt, 

moeten de herfsttinten je toch wat doen. 

's Morgens schitteren de dauwdruppels in de spinnewebben, welke tussen de 

planten gespannen zijn. Ik heb die dauwdruppels eens door iemand "diamanten 

der armen" horen noemen. Vooral als de zon daar op schijnt, zijn het inderdaad 

net diamantjes. Ook wanneer de nevels in het bos hangen en de zon haar licht 

laat schijnen, geven de zilveren banen aan het herfstbos een fantastisch 

effect. We kunnen genieten van de schitterende herfstkleuren die nu in het 

bos te zien zijn. 

Toch verkleuren niet alle bomen. De spar en de den en de meeste andere 

coniferen behouden haar groene kleur. De meeste loofbomen echter hebben de 

groene kleur van hun b~aderen verwisseld, zij het voor korte periode, voor 

een rode of bruine kleur. Zij maken zich klaar voor de winter. Hoe komt het 

toch, dat de bomen in de herfst hun bladeren laten vallen en is dat 

noodzakelijk? 

Het laten vallen van een blad is een bescherming tegen het verdrogen van 

dit blad in de winter. De levensverrichtingen van een boom komen in de 

winter op een laag pitje te staan. De activiteit van de wortels houdt bij een 

lage temperatuur op. De sapstroom krijgt geen druk meer zodat de bladeren 

zouden verdrogen, indien ze aan de boom blijven zitten. Aan de voet van het 

blad ontstaat een kurklaagje, dat uiteindelijk het blad aan de stengel 

afsluit. Maar in het blad bevinden zich nog allerlei waardevolle stoffen. 

Deze stoffen worden afgevoerd en in het hout opgeslagen. Daardoor ontstaan in 

het blad allerlei scheikundige veranderingen, waardoor de verkleuring 
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veroorzaakt wordt. Op den duur ontstaat er een scheurtje in het kurklaagje, 

waardoor het blad steeds losser komt te zitten en tenslotte, soms geholpen 

door de wind of nachtvorst, afvalt. Hier, op de grond onder de boom, vormt 

het weer voedsel voor boom, plant en dier. Maar daarover mogelijk een 

volgende keer. 

Ook is de herfst het jaargetijde bij uitstek voor de paddestoel. Het is 

trouwens niet zo, dat alleen in de herfst paddestoelen aanwezig zijn; je 

kunt verschillende soorten het hele jaar door vinden. De meeste 

paddestoelen zijn mooi met hun prachtige kleuren en vormen. Ze zijn 

belangrijk als voedsel voor dieren zoals muizen, eekhoorns, konijnen, reeen, 

vogels, slakken en insekten. Maar het belangrijkste is wel, dat ze 

afvalverwerkers zijn van het bos, die bosafval - bladeren van de bomen 

bijvoorbeeld - omzetten in voedsel voor bomen en planten. Ook over 

paddestoelen misschien een volgende keer meer. Wel wil ik alvast opmerken 

dat sommige paddestoelen gaatjes aan de onderkant hebben en andere lamellen. 

Hier worden de sporen - zaadjes - geproduceerd . 

Oktober met name is de maand van de vogeltrek. Insekten, een belangrijke 

voedselbron voor mAnig vogel, raken op en daarom vertrekken vele 

gevleugelde vrienden naar het zuiden. Geweldige aantallen gaan op de wieken 

om duizenden kilometers ver hun heil weer te zoeken . Ze moeten wel in een 

geweldige positie verkeren om de afstand van ons land of nog hoger naar 

zuidelijk Afrika te vliegen. 

Wonderbaar is de natuur maar ook wonderbaarlijk mooi en altijd fascinerend. 

Tot de volgende keer . 
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"OMA, GAAN WE NAAR DE EENDJES?" 

Myrthe Verweij 

11 j aar 

Vroeger was ik erg vaak bij "oma Verweij" die vlakbij de vijver woont. Ik 

vond het altijd leuk om er naar toe te gaan. We namen altijd 1 à 2 

boterhammetjes mee. Als we de eendjes gevoerd hadden maakten we een 

wandelingetje àm de vijver heen, en soms nog een stukje door het bos. 

In de lente gingen we extra vaak, om naar de kuikentjes te kijken . 

Oma vertelde dat ze vroeger bij de vijver gingen picknicken, en dat ze 

daarna een frisse duik in het water namen, maar dat kon ik me moeilijk 

voorstellen als ik dat vieze water zag •.... 

VRAAG 

Wie heeft er voor mij de Courier nummer 1 en 2 van 1984 en nummer 1 en 2 

van 1985? 

Bel even naar Myrthe Verweij, tel.: 035 - 850937. 

DE VISSER 

Een wandelaar 

Een waar gebeurd verhaal dat ik niet zelf heb gezien, maar wel heb horen 

vertellen. 

Als je zit te vissen kun je van alles beleven in Anna's Hoeve. Zo ook het 

volgende. Er zitten een paar heren te vissen; namen zijn mij niet bekend. Zeg 

maar Piet en Jan met de klompen. Piet krijgt beet maar redt het niet alleen. 

Hij roept Jan met de klompen die een goede naam heeft om er grote vissen uit 

te halen. Jan neemt de hengel van Piet over om die grote vis er uit te halen. 

Maar wat gebeurt er? Het lukte Jan met de klompen ook niet! En zo verspeelden 

ze samen naar ik heb horen zeggen een grote karper of brasem. 

De volgende keer meer succes Piet en Jan! 
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VOOR DE JEUGD (5) 

De vorige keer kon je een opdracht uitvoeren door uit te zoeken waar de hoogste 

boom in Anna's Hoeve staat. Waarschijnlijk was deze vraag te moeilijk want niemand 

stuurde een antwoord in .... Komt iemand daar alsnog achter dan kun je dat aan 

de redaktie laten weten. 

Bij het lezen van de volgende zinnen kijk je misschien wat verbaasd. We gaan 

het namelijk hebben over KERSTSTUKJES. Omdat de tijd vaak sneller gaat dan je 

denkt is het goed dit onderwerp ook eens naar voren te halen. 

Hoe maak je een kerststukje? 

Bij het maken van een kerststukje kun je je heerlijk uitleven. Je kunt allerlei 

materialen uit de natuur gebruiken zoals denneappels, sparretakjes, hulst, 

enzovoorts. Natuurlijk ontbreken kaarsen niet en ook een stukje lint staat vaak 

vrolijk. 

Voorbeeld 1: Versierd plankje met 

kaars. 

Zo'n plankje kun je wel bij een 

timmerman krijgen. Schilder het 

eventueel in de kleur die past bij je 

kerstmateriaal. 

Dan sla je vanaf de onderkant drie 

kleine spijkers door het plankje. In 

de ene spijker druk je een blokje oasis 

of een bolletje klei. Oasis moet je in 

plastic verpakken, dan blijft het langer 

vochtig. De twee andere spijkerpunten zijn 

ervoor om er de kaarsen op te prikken. 

Dan steek je je kerstmateriaal in de 

oasis en versiert zo de plank. 

Voorbeeld 2: Versierde aardappel met 

een kaars. 

Dit is een heel eenvoudige versiering. 

Snijd een aardappel recht af, zodat hij 

gemakkelijk blijft staan. Maak er dan 

een gaatje in, waar de kaa r s precies 

in past en versier hem met je 

materiaal. 

Het zal je opgevallen zijn dat we maar 

weinig aanwijzingen hebben gegeven. We 

deden dat met opzet, want we willen 

graag dat je je fantasie gebruikt om 

er iets moois van te maken. 

VEEL SUCCES ERMEE! 

:' ~ 'lr ~: 

\ 
.; , \ 

,? ' 
' I' 
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DAGDROMEN AAN DE VIJVER 

H. Harder-Elzinga 

Dinsdag 10 september om half één 's middags ging ik samen met de hond van de 

buren naar Anna's Hoeve. Vanwege de heerlijke temperatuur op deze dag en na een 

vrij slechte zomer lokte het me dubbel om "het waar te nemen" voor de winter. 

De hond vond het kennelijk ook heerlijk, want hij was zeer uitgelaten en 

-springerig toen ik hem kwam halen . Samen op weg naar de vijver is ook 

gezel liger natuurlijk. 

Daar aangekomen stonden we eerst stil bij de ganzen, die vooraan zaten langs 

de waterkan t (vanaf de Liebergerweg). Ze koesterden zich heerlijk in de zon, 

net als de eenden een eindje verderop en droomden met de kop tussen de veren 

of maakten die juist schoon. 

Een paar mannen dichtbij op de bank riepen wat tegen een visser, die z'n hengel 

omhoog lichtte; het ging over de vis, die nog gevangen moest worden. 

Verder lopend rechts van de vijver kwamen we langs de vissers en een enkele 

groe tte ons. Een klein eindje voor mij uit vanaf de Anthony Fokkerweg, kwam een 

dame met een grote herdershond aanlopen. Daarom liep ik wat langzamer om hen 

een voorsprong te geven, want ik weet niet hoe mijn "buurhond" op zo'n grote 

herdershond reageert. Dus we hielden afstand en liepen langs de andere vissers. 

Daar maakte ik met één van hen een praatje over het weer. 

Het was er heerlijk rustig en dat maakt je ook van binnen zo. 

We zijn alleen maar om de speelweidevijver gelopen en kwamen na de rietkraag 

weer bij de speelweide. Daar rustten we even uit op één der banken die er dit 

jaar zijn neergezet (dankzij onze vereniging). En dan zit je zalig in de zon, de 

gang van zaken in je opnemend . De vissers, negenin getal rondom de vijver. De 

één wat nerveuzer dan de ander. Sommigen zitten onbeweeglijk naar hun dobber te 

staren - geen wonder dat ze niets te melden hebben in de Courier - en anderen 

vaker met de hengel in de weer. Ik zag in dat halve uur niemand iets vangen. 

Wel zag ik twee maal een grote vis boven water springen en plonzen, 

waarschijnlijk waren dat karpers. Dat was midden op de vijver, dus te ver voor de 

vissers. 

Tijdens m'n wandeling zag ik ook enkele heren in groepjes van twee wandelen, 

waarschijnlijk om in de lunchpau ze even hun benen te strekken. Later langs mij 

lopend druk pratend over hun werk en vergaderingen, waarvan ze zelfs hier in 

deze rust geen afscheid konden nemen. 

Ui teraard beviel mij de rust hier op dit zonnige plekje prima. 

Aan de overkant liepen mensen met hun hond. Eén der honden joeg de eenden op de 
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vlucht en hij kreeg een berisping van de baas. Het was inmiddels één uur 

geworden en de volgende (kantoor)heren in colbert of spencer meldden zich ook 

aan de overzijde. Natuurlijk eerst bij de vissers, meestarend naar de dobbers. 

Na enige tijd vervolgden ook zij met z'n vieren hun weg en zouden waarschijnlijk 

dezelfde ronde als wij gaan maken, om na wat frisse lucht gehapt te hebben de 

arbeid weer voort te zetten. 

Zo ging ook ik samen met de hond huiswaarts, thuis nog nagenietend van het 

mode weer en de rust die van ons Anna's Hoeve uitgaat. 

/--------------------------------------------------------------------------
/ 
/ 
/ 

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

8ecretaris: W. Deijs, Tjonger 24, 1273 WD Huizen 

penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam: •.•....•.••••...•.•...•••.•...••••.•..••.••...•.••••••.••••. 

Adres: •.•....•..•.......•.•.•.....••.....•..••....•••••..•.•..•.. 

Plaats: 
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jaargang 3 nr. 1, maart 1986 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Misschien keek u er al naar uit, maar hier is dan toch de Courier. 

Na de lange winter z~n we er weer in geslaagd een goed gevuld 

verenigingsb lad te laten versch~nen. Er is een grote verscheidenheid aan 

artikelen geproduceerd. 

Graag maak ik u er op attent alvast de datum van 14 april te noteren. Op deze 

maandag houden we weer een algemene ledenvergadering. Laat u niet onbetuigd 

en kom ook eens meepraten of luisteren. 

Uw belangstelling wordt zeer op pr~s gesteld! 

Verheugend is het dat de heer De Beus van de gemeente Hilversum bereid gevondeu 

is een stukje te schr~ven voor onze Courier. Wie weet is dit een goede start 

om de gemeente ook meer b~ ons verenigingsblad te betrekken. 

Hopel~k heeft u met deze Anna's Hoeve Cour ier weer veel leesgenot. En tenslotte, 

voor een ieder goede Paasdagen toegewenst. 

r 
I ,.J 

\. 

"\ '.- 1 
I 

.- ,-- -...) 

.... J "' 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Maandag 14 april in de Ontmoetingskerk, Minckelerstraat te Hilersum. 

Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 november 1985 (zie ook elders 

in deze Courier) 

3. a) Ingekomen stukken 

b) Uitgaande stukken 

4. Jaarverslag 1985 van de secretaris 

5. Bespreking van het financieel beleid 

a) Verslag van de kascommissie 

b) Vaststelling van de rekening over 1985 

c) Vaststelling van de begroting over 1986 

d) Benoeming van de kascontrolecommissie 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend z~n de heer W. De~s (secretaris), de heer J. De~s (2e penningmeester) 

en mevrouw L. Philips-Verstegen. 

De heer W. De~s stelt zich niet herkiesbaar. De heer J. De~s en mevrouw 

L. Philips-Verstegen stellen zich opnieuw herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergaderingb~ het bestuur gemeld 

worden. Deze aanmelding moet schriftel~k geschieden en worden ondersteund 

door v~f of meer leden (Statuten art. 10:2). 

7. Plannen van het bestuur in 1986 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

U BENT WELKOM! 
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NOTULEN ,:,) VAN DE ALGEHENE LEDENVERGADERING 

d.d. 14 no vember 1985 

in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst. 

Afwezig met kennisgeving: de heren De Jong, Nijman, Van de Hooff, Schnitger, 

Nuylen, Van 't Veld, Vonno en Hilgers. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd. 
----------

Er is een ~~~~!_~~~_~~~~~~~~~~_~~!~~~~~~ van de heer De Ronde. 

De heer De Ronde die deze brief aan de gemeen teraad zond stelt daarin onder 

andere een aantal vragen over het toekoms tige beheer van Anna's Hoeve." 

Uit gaande brieven zijn ges tuurd naar de heer De Klerk van het Vi scent rum voor 
-----------------
gehandicapten. Het hem is er overleg over een voor gehandicapten aangepast 

toilet bij het restaurant of de bergvijver. 

Ook de heer Nijman ontving een brief naar aanleidi ng voor zijn bijdrage voor de 

Anna's Hoeve Courier. 

~~_~~~~_~~~_~~~~ treedt om gezondheidsredenen af als bestuurslid. In zijn plaa ts 

wordt voorlopig niemand benoemd. 

Over het beleid van het bestuur deelt he t bestuur mede dat de enquête zeer goed 

ve rlopen is. Van de 1850 verstuurde en bezorgde formulieren zijn er 680 retour 

ontvangen. 

De schoonmaakacties zijn weer succesvol verlopen en we zullen hier zeker mee 

doorgaan. 

Ook de contacten met de gemeente Hilversum blijven goed. Er is onlangs een 

gesprek geweest met de wethouder van mi lieu . Hierbij is er onder andere gesproken 

over de afsluiting van een deel van de Liebergerweg, he t beheersplan, de water

en bodemverontreiniging, het politietoez icht en de enquête. 

In de rondvraag 
---------

komen de volgende zaken aan de orde: 

Hevr. Udo: de vis s teiger voor de invaliden kan niet goed 

benut worden. Ook te veel andere mensen gebruiken deze plek. 

t>levr. Harder: zou graag meer bewaking zien in Anna's Hoeve; 

organisee r ook eens iets als er sneeuwen ijs is. 

Heer Rietdijk: ~erkt op dat als er een toilet komt deze wel 

van gewapend beton mag zijn; hij vraag t zich af of de 

aangepa s te visp l aa t s zich we l op de goede plaats bevindt. 

De heer De Klerk geeft hier uitleg over. 
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Mevr. Veerman: informeert of de verspreiding van de 

Courier nog problemen oplevert. 

Heer Kremer: maak het "witte strandje" alleen toegankelijk 

voor natuurgenieters en niet meer voor vissers. 

Heer Toes: meldt de suggestie om ~een jeu de boules baan 

aan te leggen. 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Na de pauze houdt de heer D. 

Landsman een korte dialezing over het beheer van de bossen. 

dit zUn de ingekorte notulen. De volledige notulen liggen ter inzage bU het 

bestuur en op de vergaderingen. 

IN GESPREK MET DE GEMEENTE (3) 

J. Harder 

Op 30 oktober vond er op verzoekl"an het bestuur van onze vereniging een 

kennismakingsgesprek plaats met de wethouder van milieu mevrouw Homan. 

Behalve onze voorzitter de heer Toes en schrUver dezes waren daarbU ook 

aanwezig van de afdeling Groenvoorzieningen de heer Kuiper en mevrouw Paris. 

De wethouder had veel waarderingvoor onze ~~~~~~~~~~~~!!~~. De heer Kuiper 

onderstreepte dit nog eens nadrukkelUk. De resultaten van de enquête zullen 

bU de voorbereiding van het beheersplan worden betrokken. 

Aangezien het na afloop van een bosloop, wielercross en dergelUke nog al eens 

voorkomt dat er zwerfvuil achterblUft in Anna's Hoeve vroegen wU de wethouder 

meer aandacht te geven aan de milieu-aspecten bU de vergunningverlening. WU 
-------------------

hebben voorgesteld de afdeling Groenvoorzieningen ook inspraak te geven in 

deze vergunningverlening. Tot nu toe was dat niet het geval. 

De afdeling Groenvoorzieningen zal met het Zuiveringschap contact opnemen over 

het vele overhangende groen langs het trottoir van de Minckelerstraat. Nu is 

dit trottoir moeilUk te gebruiken, ook al omdat de lichtmasten midden in het 

trottoir staan. 

Tenslotte stelden wU de wethouder voor te zUner tUd een wandeling door Anna's 

Hoeve te houden samen met de raadsleden van de commissie milieu. Eén en ander 

zal gebeuren na de aanbieding van het enquêterapport aan de gemeente. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Heeft u uw contributie voor 1986 al betaald? Degene die dat nog niet deden 

vragen wij dringend dit nu snel even te doen. 

U weet het, na 1 mei wordt de contributie met f : l, 00 administratiekosten 

verhoogd. 

Wellicht heeft u het ook gelezen in de Gooi- en Eemlander van dinsdag 14 

januari 1986. In een groot artikel over het "Inschakelen van de buurt bij 

groenonderhoud " deelt de heer J. Kuiper, hoofd van de afdeling 
--------

groenvoorzieningen van de gemeente Hilversum het volgende mede: 
------------------

IIHet meest sprekende voorbeeld daarvan is wel de in 1984 opgerichte 

Vereniging tot Behoud van Anna'S Hoeve. De groep bekommert zich om het wel 

en wee in het gebied Anna's Hoeve en houdt daarvoor bijvoorbeeld regelmatig 

schoonmaakacties. De gemeente zorgt dan voor gereedschap, de mankracht 

wordt geleverd door de vereniging" . 

Zoals u gemerkt heeft is er kort voor de kerstdagen in 1985 bij u een 

~~~~!=_~~_~~~~~j~~~~~~~~! in de brievenbus gekomen. 

Bezorgers van onze vereniging zorgden ervoor dat in de wijk grenzend aan 

Anna's Hoeve niet minder dan 2500 ka8rten huis aan huis verspreid werden. 

Uit de vele reacties die wij kregen bleek dat men dit bijzonder waardeerde. 

Voor bijna 80 Cl) mensen was dit aanleiding om zich als nieuw lid op te 

geven. 

Op woensdag 2 april is de volgende ~~~~~~~~~~~~!~~ in Anna's Hoeve gepland. 

Op een apart stencil dat u ontvangt staan nadere bijzonderheden. 

Bij de vorige actie werden in het bos grote partijen reclamefolders 

aangetroffen. De daders konden snel worden gepakt. Zij kregen f 75,00 boete 

en mogen geen reclamefolders meer bezorgen. 

Om meer bekendheid te geven aan de schoonmaakacties willen wij graag wat 

meer affiches ophangen. Zo zouden wij in elke straat rondom Anna's Hoeve 
-----------------

tenminste één raambiljet willen aanbrengen. 

Wie wil er gedurende circa één week, voorafgaande aan zo'n schoonmaakdag, 

een affiche voor het raam hangen? Geeft u snel op bij de redaktie. 

Het bestuur heeft met algemene stemmen besloten de ~~~~~~~~~_~~~_~~_g~~~~~~ 

eens flink te bedanken. Al twee jaar lang zorgen zij ervoor dat u alle 

Couriers en andere mededelingen van uw vereniging netjes in de brievenbus 

krijgt. Binnenkort zullen zij worden verrast met een lekker paasbrood. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1985 

W. Deijs 

Dit is alweer het tweede jaarverslag van de secretari? Het is een zeer actief 

jaar- ~oor de vereniging geweest. Denk aan de schoonmaakacties, de enqu~te en 

-de wenskaartenactie. 

Ledental 

Eén januari 1985 waren er 700 personen lid van de vereniging. Dit aantal is per 

31 december 1985 gelijk gebleven. Door de wenskaartenactie is dit aantal nu al 

gestegen met 80 leden. 

Bestuur 

Het bestuur bestond uit 8 personen. Te weten: 

Naam 

G. Toes 

W. Deijs 

H.S. Kwappenberg 

J. Harder 

Functie 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

2e voorzitter 

M. Veerman-Nijhuis 2e secret~ris 

J. Deijs 2e penningmeester 

H. Eerenberg Alg. bestuurslid 

L. Philips-Verstegen Alg. bestuurslid 

Ph. Deijs Alg. bestuurslid 

Jaar van aftreden 

1988 

1986 

1987 

1987 

1988 

1986 

1988 

1986 

1987 

De heer Ph. Deijs heeft per 14 september 1985 zijn funktie als alg. bestuurslid 

wegens gezondheidsredenen moeten neerleggen. 

Het bestuur heeft in 1985 tien maal vergaderd, daarbij zijn inbegrepen de twee 

algemehe ledenvergaderingen. 

Werkzaamheden van het bestuur 

De gesprekken met de gemeentelijke dienst Groenvoorzieningen vonden voortgang en 

werden uitgebreid met een goed gesprek met de wethouder' van milièuzaken. Wij 

willen dergelijke gesprekken in de toekomst door laten gaan. 

Het secretariaat heeft 10 brieven ontvangen en 10 brieven verstuurd. 

Schoonmaakactie 

De schoonmaakacties van 10 april en 16 oktober mogen als geslaagd beschouwd 

worden. In beide gevallen waren 25 - 40 vrijwilligers aanwezig alsmede enkele 

mensen van de gemeente Hilversum. Ook nu weer werd er veel vuil verwijderd, 
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waaronder een halve vrachtwagen vol met reclamefolders. 

Enquête en wenskaart~nactie 

Onze enquête kunnen we als geslaagd noemen. Hoewel de uitwerking, aanbieding 

aan de autoriteiten en het drukken nog even op zich laat wachten, kunnen wij 

alvast onze dank uitspreken aan al diegenen die er aan mee hebben gewerkt. 

Door de wenskaartenac tie is het ledenaantal met 80 leden toegenomen. 

De Anna's Hoeve Courier 

De Anna's Hoeve Courier blijft in de belangstelling staan. Als contactorgaan 

e n l edenwerf-middel is het het geld waard. 

De Anna's Hoeve Cour ier is in 1985 drie m~al uitgekomen. 

Al met al een zeer succesvol jaar wat te danken is aan ALLE vrijwillige 

medewerkers. Onze hartelijke DANK daarvoor! 

Kaart voor 

deelnemers 

aan enquête 

HILVERSUM - De Vereniging Tot 
Behoud van Anna's Hoeve is druk be
zig 2500 kerst- en nieuwjaarskaarten te 
versturen, 

Ot' kaarten zijn in de eerste plaats 
gericht aan de mensen die aan de on
'Iangs gf'houden enquête van de vere-

ENQUETE OVER ANNA'S HOEVE 

ni ging hebben meegedaan . Van de 1850 
élangeschreven personen stuurden er 
iiROdc> vragenlijst terug. Daarin hadden 
zij hun wensen en verlangens kenbaar 
gpmaakt met betrekking tot het gebied 
Annél's Hoeve. De enquête ging 
voornameli.ik over de recreatieve in
richt ing. De uitslag van de onder
vraging wordt binnenkort aan de ge
meente overhandigd. In samenwerking 
met de gemeentelijke dienst GGR is 
één en ander daarvoor uitgewerkt. 

Via de ke rst- en nieuwjaarskaarten 
worden de inzenders van de enquete 
alsnog bedankt. Maar ook de omwo
nenden van de Anna's Hoeve zullen een 
kaart krijgen. 

De uitwerking en het typen van het enquête-onderzoek is dan nu eindelijk 

geree d! Na enkele tientallen uren zwoegen is er een goed uitziend verslag 

ontstaan. Pogingen om dit vers lag bij het staatsbosbeheer in Utrecht te 

la t en ve rmenigvuldigen ge lukten helaas niet. De gemeente Hilversum zal nu 

de ve rmenigvuldiging ter hand nemen. 

Op welke manier dit enquêterapport offici.eel aan de gemeente zal worden 

aangeboden is nog niet bekend. In ieder geva l ligt het in de bedoeling de 

(n i euwe) raadsleden van de commissie milieu een rapport toe te zenden. 

Op de algemene ledenvergadering van 14 april a.s. hopen wij u een exemplaar 

te kunnen meegeven. Voor leden is dit rapport gratis .. Niet-leden moeten 

hiervoor f 5,00 betalen. Wordt men lid (minimum contributie f 3,65) dan is 

het rappor t uite raard ook weer gratis. 

Wie ook een enquêteverslag wil hebben kan deze na 14 april afhalen bij de 

bestu ursleden G. Toes en H. S. Kwappenberg (adressen zie binnenzijde 

schutb l ad) of bij J. Deijs, Mercuriusstraat 17 te Hilversum. 



01.01.85 

01.01.85 

31.12.85 

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER KALENDERJAAR 1985 

INKOMSTEN 

Saldo kas 

Saldo Bank 

Kontributies 

Giften 

Bankrente 

Girorente 

+ 

f 103,07 

f 757,10 

f 3.182,85 

f 55,--

f 2,66 

f 9,40 

f 4.110,08 

31.12.85 

UITGAVEN 

Inschrijving Kvk 

Kosten schoonmaakactie 

Kosten ledenwerfactie 

(wenskaarten) 

f 
f 

f 
Annals Hoeve Courier (drukwerk)f 

Annals Hoeve Cour ier 

(porti/bezorgkosten) f 

Aanschaf kantoorartikelen f 

Aanschaf elektro nietmachine f 

Aanschaf briefpapier/enve1oppenf 

Diverse drukwerken 

Vergaderkosten (zaa1huur/ 

konsumpties) 

Representatiekosten 

Kosten enquête 

Kosten prijsjes jeugdpuzzles 

Bankkosten 

Aanschaf accept-girokaarten 

Saldo kas 

Saldo giro 

Saldo bank 

f 

f 
f 

f 

f 

f 
f 
f 
f 
f 
+ 

60,--

142,55 

255,97 

899,45 

146,85 

105,24 

620,64 

243,65 

32,88 

190,50 

135,--

180,--

15,80 

19,85 

67,--

59,06 

17,41 

n8,23 

f 4.110,08 

=========== 

ex: 



BEGROTING VOOR HET KALENDERJAAR 1986 

lNKOMSTEN 

Saldo over 1985 f 1005,70 

Kontributies f 3319,30 

Giften f 450,--

Renten f 25,--

J 

+ 
f 4800,--

Het ledenbestand per 31.12.1985 bedroeg 700. 

Na 01.01.1986 werden reeds 75 nieuwe leden genoteerd. 

UITGAVEN 

Lidmaatschap Kamer van Koophandel 

Kosten schoonmaakacties 

Kosten drukwerk Courier 

Kosten porto Courier 

Vergaderkosten 

Representatiekosten 

Kosten uitgave enquête 

Kosten overgang ledenadministratie op 

computer 

Aanschaf kantoorartikelen (schrijfmachine) 

Ledenwerfactie 

Batig saldo 

f 60,--

f 200,--

f 1000,--

f 150,--

f 200,--

f 300,--

f 100,--

f 900,--

f 1000,--

f 400,--

f 490,--

+ 

f 4800,--

========== 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 

Inkomsten 

Daar vele leden hun contributie vrijwillig iets verhogen is deze post hoger 

geraamd dan afgelopen jaar. 

Hoewel er in het laatst van 1985 en het begin van 1986 door een actie 77 

leden zijn geworven, menen anderen als zij de acceptgiro in de bus vinden te 

moeten bedanken als lid. 

Uitgaven 

De eerste zes posten geven het normale beeld aan wat is te verwachten. 

De kosten uitgave enquête: 

Geprobeerd wordt de enquête door een andere, bevriende organisatie te laten 

drukken. Aan de verdere gang van zaken als de presentatie zitten kosten 

verbonden. 

Kosten overgang ledenadministratie op computer. 

Wij hebben gemeend de ledenadministratie in handen' te moeten geven aan een 

bank waardoor voor een aantal functionarissen de schrijverij wordt verlicht. De 

aanloopkosten bedragen voor dit jaar ongeveer f 900,- maar voor de volgende 

jaren wordt dit naar verwachting tot minder dan de helft teruggebracht. 

Aanschaf kantoorartikelen~ 

Dringend hebben wij een electrische schrijfmachine nodig voor de redactie van de 

Courier. Thans moeten wij telkens lenen. Getracht zal worden gelijktijdig een 

portable typmachine aan te schaffen voor het secretariaat. 

Ledenwerfactie. 

Opmerkingen komen tot ons dat wij ook leden kunnen werven in andere wijken. Dat 

willen wij proberen en daarvoor moet materiaal aangemaakt worden. Hopelijk is 

het bedrag daarvoor geraamd vo~r dit jaar voldoende. 



NOGMAALS DE FOTOWEDSTRIJD 

Op de laatste oproep om mee te doen aan deze w~dstrijd zijn geen inzendingen meer 

gekomen. 

Aangezien het aantal inzendingen zeer minimaal is heeft het bestuur besloten 

ook geen prijzen beschikbaar te stellen. Jammer voor degenen die wel 

meewerkten, maar een volgende keer misschien beter. De foto's krijgt u 

binnenkort terug. 

NIET SCHAATSEN IN ANNA'S HOEVE? 

J. Harder 

Op 7 februari 1986 verscheen het hierbij afgedrukte krantenartikeltje in de 

Gooi- en Eemlander. De bedoeling van de gemeente met dit bericht was duidelijk 

en waarschijnlijk ook terecht. Maar u zult het ook gezien hebben .... er is volop 

geschaatst op de vijvers van Anna's Hoeve. 

De gemeente controleert echter al sinds jaren 

~iet neer ~e kwaliteit van het ijs. Schaatsen 

gebeurt op eigen risico. 

Nu vraag ik mij echter al lang het volgende 

af: Schaatsen gebeurt toch altijd op eigen 

risico? Ook als je aan een toertocht meedoet 

in Ankeveen of Kortenhoef kan de ijsclub die 

de tocht heeft uitgezet nergens 

verantwoordelijk voor gesteld worden. Ook al 

is het ijs dik genoeg bevonden. 

Mijn vraag aan de gemeente is nu deze: Kan de 

gemeente niet wat meer service verlenen 83n 

de inwoners van Hilversum door het ijs wel weer 

te gaan keuren? 

Als schaatsliefhebber wil je toch wat meer 

zekerheid over de toestand van het ijs. Ook de 

ouders die hun kinderen naar het ijs laten gaan 

hebben vaak de grootste twijfel over de ijstoestand. 

Niet schaatsen 
op vijvers 
Anna's Hoeve 

HILVERSUM - Op de vijvers 
bij Anna's Hoeve kan het komen
de weekeinde niet geschaatst 
worden. De gemeente Hilversum 
waarschuwt daarvoor. 

Door bemaling bestaat de kans 
dat onder het ijs enkele centime
ters water worden weggepompt. 
Dat betekent dat het ijs dan niet 
op het water steunt en daardoor 
onveilig is. 

Een en ander wil overigens niet 
zeggen dat volgens de gemeente op 
andere vijvers en sloten wél ge
schaatst kan worden. Al sinds en
kele j<lf'en wordt de dikte van het 
ijs niet meer gecontroleerd. 
Schaatsen gebeurt op eigen risico. 

G & E 7 februari 1986 

Gemeente doe er wat aan! Uiteraard houdt een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, 

maar je doet dat toch liever op ijs waarvan je weet dat het betrouwbaar is. 
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DE VIJVERS VAN ANNA'S HOEVE EN HET BODEMSLIB 

J. de Beus (milieubeheer) 

De vraa g van de redaktie om iets te schrijven over de. vijvers en dan speciaal 

over het bodemslib roept een heleboel beelden op. 

Die vijvers zijn namelijk niet zo maar stille op zichzelf staande waterpartijen, 

waarin wat algen en planten afsterven en waardoor zich slib op de bodem 

vo rmt. 

Onze vijvers hebben namelijk een hele geschiedenis, die heel nauw samenhangt met 

de vele problemen die Hilversum gekend heeft met het afvoeren van water en 

afvalstoffen. 

Dit artikeltje is te kort om een volledig beeld te geven, maa! iets moeten we 

over de geschiedenis en het karakter van de vijvers toch wel kwijt willen we het 

hoe en waarom van het bodemslib weten. 

In de jaren dertig, toen er ook grote werkloosheid was, zijn de vijvers van 

Anna1s Hoeve als een werkverschaffingsprojekt tot stand gekomen; dat wil zeggen 

"vier vijvers te tellen vanaf de berg". 

Die vier vijvers werden gegraven tot in het grondwater. Kennelijk is toen de 

verwacht ing geweest dat er alleen schoon water in zou staan, waarin je zelfs 

zou kunnen zwemmen. Eén van de vijvers kreeg een strandje van mooi geel zand. 

Ikzelf heb er éénmaal in gezwommen, net zoals de oma van Myrthe Verweij (zie 

vor i ge Courier): Het feest duurde echter maar kort. Er kwamen bordjes te staan 

waaruit bleek dat het ~en goed zwemwater was. Als ik mij goed herinner werd er 

zelfs het woord rioolwater gebruikt. 

Om dit te begrijpen moeten we weten, dat het gebied tussen Reigerstraat en 

Anna's Hoeve vóór 1940 een heleboel vloeivelden bevatte. Hierop werd het 

afvalwa ter uit het oostelijk deel van Hilversum gebracht om dairna min of meer 

gezuive rd ter plaatse of in het Wasmerengebied in de bodem weg te zakken. 

Toen in 1939/1940 de rioolwaterzuiveringsinstallatie Liebergerheide gereed 

kwam zijn de vloeivelden opgeruimd. 

Twee vijvers zijn toen nog gegraven. Vóór de oorlog was dat de vijver tussen 

Minckelerstraat en Liebergerweg, de z.g. reinwatervijver van de 

rioo lwaterzuiveringsinstallatie en ná de oorlog de vijver langs de Anthony 

Fokkerweg , thans genaamd de vijver met de speelweide. 

(fis ter snood 

In Anna 's Hoeve hebben we in latere jaren vaak met waternood, dus met gebrek 

aan water te kampen gehad. Er is echter een tijd geweest, dat er een enorm teveel 
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i l ; l[l willer v/ilS. /Ja t \v2lS 7.0' n 30 jaar f,eleclen. De mensen waren wat meer water 

gaan gebruiken, Hilversum groeide en de fabrieken waren ook bepaald niet 

zuinig met water. Het gevolg was dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn 

water niet meer voldoende kwijt kon. 

Het Laarder Wasmeer en de bijbehorende plassen stonden toen een halve meter 

hoger dan nu. Ook de vijvers van Anna's Hoeve kregen een hele hoge waterstand. 

Vele boompjes stonden met hun vee ten in het water. 

Om nu het water kwijt te raken werd er een afvoer gemaakt naar het gemaal 

Laapersveld en wel vanuit de vijver met de speelweide. Achter de berg werd een 

verbinding gemaakt tussen het Laarder Wasmeer en de vijvers van Anna's Hoeve 

(1954). Over een schuif stroomde nu continu water vanuit het Wasmeer door 

alle vijvers van Anna's Hoeve. 

Dat gebeurde tot 1965. In dat jaar is een rechtstreekse afvoer gemaakt vanuit 

het Wasmerencomplex naar de Goo yergracht in Laren. 

Van afvalwatervijvers tot visvijvers 

De constante stroom water door Anna's Hoeve tot 1965 betrof helaas ook erg vuil 

water. Vis kon er echt niet in leven. Zuurstof ontbrak veelal. Het stonk! 

Wel zag je vaak heel massaal groenalgen. Het leek wel erwtensoep. Daarna 

kwamen er hele wolken watervlooien. 

Vanaf 1965 echter kwam er verbetering in de kwaliteit. Vanuit het Wasmeer werd 

nu alleen nog maar water afgelaten om de vijvers op peil te houden. 

De zelfreiniging van het water deed zijn werk. Er kwam meer zuurstof, het stonk 

niet meer. Kortom, het werd er nu weer aangenaam toeven. 

Zo tegen 1970 kwam de heer De Ronde, onder andere met het idee dat de vijvers 

van Anna's Hoeve best eens geschikt zouden kunnen worden g~maakt voor het 

vissen door bepaalde groepen medeburgers. 

Het verzoek werd door het gemeentebestuur ingewilligd. Een visplaats werd 

ingericht. 

~
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Om te voorkomen dat het zuurstofgehalte van t~d tot t~d al te veel zou dalen, 

werd de toevoer van water uit het Wasmeer gestopt. Het water uit het Wasmeer 

was toen veel minder goed dan thans het geval is. Het bevatte ook erg veel 

fosfaat. De voeding van de v~vers van Anna's Hoeve heeft sindsdien alleen met 

regenwater en bronwater plaatsgevonden. 

Het slib op de bodem 

Uit alles bl~kt wel dat de v~vers niet erg l~ken op stille bosv~vers. 

Ze hebben een heel enerverend leven achter de rug, hetgeen zich ook uit in de 

soort bodemslib. 

Normaal zou z~n een laag modder op de bodem, afkomstig van afgestorven planten, 

ingewaaid blad enzovoort. Nu is dat er in Anna's Hoeve ook wel, maar het meest 

typerend is dat er zich tevens een hoeveelheid dun en sterk beweeglijk slib 

bevindt. Als je het wilt scheppen, is het weg. 

De herkomst van het dichte slib hangt, naar ik denk, samen met de grote 

stroom afvalwater die vroeger door de v~vers is gegaan. In het Laarder 

Wasmeer vinden we het ook. 

Heden ten dage is er nog iets anders waar we uit milieuoogpunt op letten, 

namel~k op de mogel~ke aa.lwezigheid van een teveel aan schadelijke stoffen. 

Sinds de laboratoria werden uitgerust met bepaalde meetapparatuur werd dit goed 

mogel~k. Een eerste onderzoek duidde erop dat dit inderdaad het geval lijkt te 

z~n en wel met name ten aanzien van lood, cadmium, nikkel, koper, zink en 

chroom. De veronderstelling ligt voor de hand dat deze zogenaamde zware 

metalen indert~d via de riolering en de zuiveringsinstallatie z~n aangevoerd. 

Het zware metaal kan zich daarb~ in het aanwezige slib langzaam hebben 

opgehoopt. Het zal gedeeltel~k van de industrie afkomstig z~n en gedeeltel~k 

ook van het verkeer (lood uit benzine), van de dakgoten (zink) en uit de 

huishoudens (koper). 

Dit zou voor Anna's Hoeve allemaal vóór 1970 moeten z~n gebeurd. Daarna kan 

hoogstens nog wat van verkeer afkomstig lood z~n toegevoegd. 
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Verder onderzoek van het slib 

In Nederland is sinds 1983 de interimwet bodemsanering van kracht. De 

ontdekking van de bodemvervuiling in Lekkerkerk (1980) en op andere plaatsen 

vormde daartoe de aanleiding. 

Aan de gemeenten is gevraagd om plaatsen op te gevén waar de bodem mogelijk 

verontreinigd zou kunnen zijn. Hilversum heeft daarbij ook het slib uit de 

vijvers van Anna's Hoève bij de provincie gemeld. In dit verband vindt thans 

voor Anna's Hoeve, evenals voor he t Laarder Wasmeer het volgens de wet vereiste 

onderzoek plaats. 

Bij milieubeheer is deze maand een speciaal apparaat aangeschaft om ook het 

lichte slib goed te kunnen bemonsteren. Alle onderzoeken vinden in nauw overleg 

met de provinciale waterstaat plaats. 

Er zal openbaar over gerapport eerd worden. 

ONS GEZIN EN 40 JAAR ANNA'S HOEVE 

Een 8l-jarige vrouw vertelt 

In september 1945 kwamen we weer terug in Hilversum. Na twaalf jaar 

afwezigheid door 't werk van mijn man. Blij waren we door woningruil dicht bij 

Anna's Hoeve te komen wonen. In de mooie zomers van 1946 en 1947 hebben de 

kinderen allen leren zwemmen aan het strandje. Toen nog schoon en mooi. Vaak 

ging ik mee, met een tas stopwerk van kousen en s okken, om op de kinderen 

(ook uit de buurt) te passen en t e vens op de kleren en schoenen te letten, die 

waren nog schaars. 

De kinderen gingen vaak met de kinderen uit de buurt spelen en hutten bouwen 

met behulp van "Spaanse ruiters" die door de Duitsers achter gelaten waren. 

Het was voor de jeugd toen een prachtige tijd zo na de oorlog. Vaak genoeg 

gingen ze met een stel jongens naar het "Geiteweitje", waar de familie 

Hendriks nog in de buurt woonde, om te voetballen. Ook de ouderen deden 

zaterdagsmiddags en zondags vaak mee. In de ijswinters hebben ze ook het 

schaatsrijden geleerd. Het was fijn rijden daar omdat de vijvers beschut liggen. 

En dan met de sneeuw met de sleeën de berg en heuveltjes af. De ouderen 

bewonderden de pracht van sneeuwen rijp op de bomen en struiken. De kinderen 

vermaakten zich best. 

Met wandelen gingen we om het Wasrneer heen naar Heidebloem. In de 

zandpannetjes zaten toen nog veel patrijzen. Later werd het gebied afgesloten; 

er werd te veel vernield. We wandelden toen via "het Kommetje" naar Heidebloem 
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en als we goede zin hadden door naar It Bluk. Op de terugweg uitrusten bij "het 

Kommetje". Wat was het daar mooi. Er omheen stonden vijf banken zodat er altijd 

wel een plek voor ons was. Een bank die nu triest, door midden gebroken omhoog 

steekt was ons rustpunt. Wat heb ben we daar met kinderen en kleinkinderen veel 

moois gezien. Voor de kinderen waren de sprlnkhanen én de mieren en vooral de 

libelles boven het water om veel naar te kijken en als ze heel stil waren kwam 

een konijntje of eekhoorn in de buurt, dat vonden ze prachtig. En dan de vogels. 

's Avonds leek het wel, als ze nog even gingen baden of hierin een volgorde was. 

Eerst de kleintjes, dan de merels en het laatst de vlaamse gaaien. Als ze ons 

dan met opgezette kuif aankeken - ze waren niet schuw - vonden wij dat 

momenten om nooit te vergeten. Die rust voordat de rijks weg kwam was voor ons 

een verkwikking. De dieren raakten wel gauw gewend aan de weg, zodat mijn man en 

ik nadat we AOW'ers waren, er toch vaak zaten. Nadat "het Kommetje" een tijd 

door de lage waterstand bijna droog was groeide er zelfs een gentiaan in. Die, 

~adat we hem zaterdags nog bewonderd hadden, zondags door één of andere 

natuurvriend (?) uitgestoken was. Na het inbrengen van de regenafvoerbuis van 

de rijksweg kwam er weer water in, tot genoegen van kevertjes, libelles en 

andere insecten. Afgelopen zomer waren er ook weer kikkers. Helaas is ons mooie 

~
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plekje een puinhoop geworden. Hoe ze zoiets moois en een rustplek vooral voor 

oudere mensen tot zo'n ruine gemaakt hebben is mij een raadsel. Hebben ze er 

wel eens gezeten als de berken die in en aan de waterkant groeien zaad hadden 

en dan door hele zwermen staartmezen werden bezocht. Wat een fantastisch 

gezicht, het kwieke bewegen van dat kleine vogeltje met zijn grote staart. Zelfs 

kwam er een enkele keer een wielewaal. Die hadden hun vaste plek ergens in het 

bos tussen spoorlijn en vijvers in. Het laatst hebben we de wielewaal gezien in 

Anna's Hoeve aan de kant waar het snipperhout was opgeslagen. Na het aanleggen 

van de motorcrossbaan zijn ze verdwenen naar het staatsbos en daar heb ik met 

mijn man de mooie gele vogel voor het laatst gezien en gehoord. 

Na h~t overlijden van mijn man kom ik zo ver niet meer . . Wat konden we samen nog 

genieten als we 's avonds op een bank, langs de spoorlijn de vogels hoorden 

zingen. Dan kwam de zang van twee kanten, ook van Monnikenberg. En dan nog even 

omlopen om de zon onder te zien gaan bij het Wasrneer. Nu wandelen we nog veel, 

ook met een vriendin in Anna's Hoeve. En ik ben er nog altijd rijk mee dat zo 

dicht bij huis te hebben. Ook met de verbetering van het heidestuk nu de 

crossbaan weg is. 
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Omdat de wandeling naar "het Kommetje" voorbij is zijn we een keer naar 

Monnikenberg gegaan. Vandaar terug over de Soestdijkerstraatweg en daarna de hele 

Oosterengweg af, maar dat lokt ons niet meer. Ik wil nog even zeggen dat er ook 

altijd we l iets te beleven valt onderweg. We hadden jaren geleden een film 

gezien va~ Bert Garthof over bergeenden. Mijn man en ik liepen vaak bij goed weer 

naar tentoonstellingen in Laren en kwamen dan via "het Kommetje" en Wasrneer 

terug. Op een zondag teruggekomen hoorde ik ineens het geluid van de 

bergeenden en zagen we (het riet werd nog gesneden) vier koppels aan 't 

paringsritueel met buigen en draaien en gakkeren. Een andere keer 

terugkomend hoorden we onderweg dicht bij 't Wasrneer een ander geluid. Er waren 

hele zwermen gierzwaluwen boven het Wasrneer. De volgende dag stond in de Gooi

en Eemlander dat de groep één dag bij het Wasmeer was gebleven en daarna naar 't 

laardermeer vertrokken is. Nog een andere keer weer op weg naar Laren zagen we 

in ' t Wasmeer twee flamingo's op het dunne ijs. Eén vloog er uit, de ander 

bleef een eind verder in het ijs steken. Toen we op de weg terugkwamen stond de 

eigenaar van de flamingo's er met de auto en haalde uit de achterbak het 

mannetje of vrouwtje van de flamingo . Op de roep van dat beest brak de ander uit 

het ijs, liet zich gewillig bij de partner in de mand stoppen en kwam zo weer 

goed op eigen stek. Zo ~s er als je er oog voor hebt altijd wel iets te beleven 

in en om Anna's Hoeve. 

Ik hoop er met kinderen en kleinkinderen nog veel van te genieten en dat er niet 

meer mooie plekken om mij onbekende redenen lelijk worden gemaakt. Mensen moeten 

het niet beter willen weten en bomen die door storm gespaard zijn omhakken uit 

ecologische over~egingen. De mooie bruine pad met groene stippen zal wel voor 

voortleven maar wij willen er nog wel iets van zien. En de mens heeft in deze 

tijd de mooie stille plekken zo nodig. 

Dit waren zo mijn gedachten over Anna's Hoeve. 

BOMEN OVER ..... DE GIERZWALUW 

Zo tegen de tijd dat de Anna's Hoeve Courier verschijnt is hij er weer, de 

Gierzwaluwen mocht hij er nog niet zijn, dan is hij al een flink eind onderweg. 

Hij heeft zijn winterverblijf in Zuid-Afrika verlaten en zal ongeveer drie 

maanden in onze noordelijker gelegen streken verblijven om daar voor het 

nageslacht te zorgen. 

De Gierzwaluw is een kleine, donkere vogel, van snavelpunt tot staartpunt l6~ 

centimeter, lange, stijve cirkelvormige vleugels en een korte, gevorkte staart. 
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Zijn ogen worden tijdens het vliegen beschermd door korte, stijve haarachtige 

veren, die alsstofborstels op de vooruitstekende wenkbrauwen staan . Zijn pootjes 

zijn kort en zwak; hij kan dan ook gebrekkig lopen. Dit is echter geen bezwaar. 

Lopen doet hij bijna niet. Alles doet hij in de lucht. Het is naar veler mening de 
'. 

meest volmaakte vogel. Alleen in geval van nood gebruikt hij zijn pootjes om te 

lopen, bijvoorbeeld om het nest te betreden en daar zijn eitjes te gaan leggen of 

om de jongen t e voeren. Vanaf het eerste moment dat hij het nest verlaat, is 

het luchtruim zijn huis . Alles doet hij vliegend af: eten, drinken, nestmateriaal 

ver zamelen, zelfs het paren en ook het slapen kan hij in de lucht doen. Samen 

met andere vogels vliegen ze tot drie, vier kilometer hoog om daar, ongestoord, 

zeilend op de wind, de nacht slapend door te brengen. 

Het voedsel van de Gierzwaluw bestaat uit alles wat de lucht hem biedt: vliegen, 

spinnen, bladluizen, kevertjes, vliegende mieren en muggen . Ook het 

ne s tma teriaal hapt hij uit de lucht. Bij harde wind dwarrelt van alles omhoog en 

de Gi e r zwaluw heeft maar 

weinig voor het nest 

nodig. Het menu is nogal 

ge varieerd. Uit enkele 

onde r zoekingen is 

gebleken dat men maar 

liefst 312 prooi soorten 

heeft kunnen 

identificeren. Niet alle 

soorten insekten worden 

door de Gierzwaluw 

gegeten. Grotere kevers 

lusten ze niet en ook met 
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een a ngel gewapende insekten laten ze vliegen. Bij een snelheid van 50 kilometer 

:ler uur kan de Gierzwaluw het verschi l z ien tussen een honingbij en hun 

angelloze mannetjes. 

Als de Gierzwaluw in het voorjaar arriveert is de eerste gang naar het nest. De 

mannetjes en de vrouwtjes komen niet gelijktijdig bij het nest aan. Er is meestal 

een ve rschil van enkele dagen. Wel zijn het bijna altijd dezelfde partners, maar 

men is van mening dat dit meer een kwestie is van nesttrouw dan van 

partnertrouw. Twee of drie weken nadat de tweede partner is gearriveerd wordt 

het eerste ei gelegd. Volgens deskundigen hangt het vormen en het leggen van 

het ei af van het weer van de voorafgaande vijf dagen. Na 19 of 20 dagen komen 

de jongen uit het ei. Nu komt er een drukke tijd voor beide ouders. Deze moeten 

nu dus ook voor de jongen zorgen. Het voedsel voor de jongen wordt met 

speeksel tot ballen aan elkaar gekleefd. Zo'n voedselbal bestaat uit 200 _ 
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1400 kleine insekten. Per dag worden door de ouders wel 42 van die ballen bij 

de jongen gebracht; dat zijn dus zo'n 40.000 insekten. Bij slecht weer zijn er 

niet zo veel insekten in de lucht. Dan wijken de ouders voor een voedsel vlucht 

uit naar het zuiden, Frankrijk of soms nog verder. Dit vormt voor de jongen 

geen enkel bezwaar. De stofwisseling komt dan op een laag pitje te staan. 

Onderzoek heeft eens uitgewezen, dat een jonge Gierzwaluw 21 dagen zonder 

voedsel kan, maar dat is dan ook het maximum. 

Gierzwaluwen hebben weinig vijanden. Alleen verzwakte exemplaren worden wel 

eens door een Boomvalk gegrepen. De gemiddelde levensverwachting van een 

Gierzwaluw bedraagt 5,6 jaar. Eén van de werkelijke vijanden van de Gierzwal uw 

is de luisvlieg. Met hun kleine pootjes hechten zij zich vast aan hun gastheer 

en als zij honger hebben zuigen zij het bloed uit het lichaam van de 

Gie rzwaluw. 

Zodra een jong het nest heeft verlaten is hij onafhankelijk. Meteen vliegt hij 

met de anderen mee tot grote hoogte. En toch is ook daar een gevaar voor hem 

aanwez ig. Want daar vliegen soms vliegtuigen met straalmotoren en menige 

Gierzwaluw komt in zo'n straalmotor terecht. Maar het overgrote deel komt 

wee r naar lagere regionen en vliegt boven onze huizen, steden en dorpen, ook 

in de omgeving van ons Anna's Hoeve. Ik hoop ook dit jaar weer volop te 

kunnen genieten van hun fabelachtige vluchten, hun capriolen, hun vrolijk 

gekwet ter. 

Wondermooi is de natuur, ook in en rond Anna's Hoeve. 

Jan Nijman 

AANVULLING VAN DE REDAKTIE 

Zoals de heer Nijman al schreef kun je Gierzwaluwen vaak boven de huizen zien. 

Ze broeden meestal onder de pannen van daken, vooral in de oudere 

stadswijken. Bij renovatie van oude huizen verdwijnen vaak geschikte plekjes om 

te broeden. 

De voge lwerkgroep het Gooi e.o. heeft in 1985 een onderzoek verr icht naar het 

aantal broedparen van de Gierzwaluw in Hilversum. Binnenkort verschijnt 

hierover een apart verslag. Wel is al bekend dat het aantal geschat wordt op 

1075 - 1100 broedparen. 
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DAGDROMEN AAN DE VIJVER, 2 JANUARI 1986 

H. Harder-Elzinga 

"Wat is het stil hier", zegt de tamme Kastanjeboom têgen de Krenteboom. "Het 

is al kerstfeest geweest en nu is het alweer nieuwjaar ook, zeggen de 

mensen. En ik ben blÜ toe, want zó stil als de laatste weken hier bÜ de 

vüver en de speelweide is het haast nooit. Het heeft wel gevroren en dat staat 

erg leuk al dat üs op de vÜver. Dan lopen de eenden in plaats van te 

zwemmen. En af en toe nemen ze een duik in het wak. Soms ook komen er een 

paar mensen met kleine kinderen om hun oude brood te brengen. Dan is het 

ineens een drukte van belang want de ganzen proberen gauw alles te pakken te 

krijgen. Ze maken dan zo'n herrie, Krent, ook de meeU\ven krijsen dan 

ontzettend hard en dat alles vaak net als ik m'n middagslaapje doe. Dat heb 

je toch ook nodig, zeg nou zelf, Krent". 

"Ja, Kastanje, jü bent zo groot en kÜkt overal boven uit, maar ik ben veel 

kleiner en kan niet over die boom aan de andere kant van het pad uitkÜken. 

Maar goed, dat een gedeelte van die boom is omgevallen, want nu kan ik w~l 

tussendoor over de weg kÜken. Dat is geze llig enne •... . eigenlük doe ik 

daarom geen middagdutje, veel te gezellig! De dagen zÜn toch al zo kort, dus 

blÜf iK overdag wakker. 

Weet je nog dat het vorig jaar in januari en februari zo hard vroor? Nou, ik 

hield het büna niet meer uit en dacht: "had ik maar wat kastanjes om m'n 

voeten te verwarmen. MÜn takken zÜn niet zo dik als die van jou, hoor Kastanje. 

Maar toen werd het leuk en ik vergat m'n koude voeten omdat veel mensen en 

kinderen kwamen schaatsen en sleeën. Nou gezellig was dat, zeg! 

Ik houd erg van kinderen, wee t je. Ze zeggen en doen zulke leuke en 

onverwachte dingen. Vannacht is er al veel sneeuw gevallen, m'n takken werden 

er moe van met al die sneeuw erop, maar het ging dooien en regenen en nu zÜn 

ze weer schoon genoeg. Zou er dit jaar wel weer vorst komen en net zo gezellig 

worden als vorig jaar? 

"Krent", zei de Kastanje, "Hoe weet ik dat nou? Wel heb ik veel kastanjes 

gedragen en jü veel krenten en er liggen nog erg veel beukenootjes en eikels, 

want die bomen za ten ook erg vol. Dus als je daarnaar kÜkt zou het best een 

strenge winter kunnen worden. Dan kunnen de vogels en de dieren in het bos, 

büvoorbeeld de mol, de wezel, de egel en de konijnen toch eten vinden". "Ja, 

maar Kastanje" zei de Krent, "je weet toch dat de egel een winterslaap houdt, 

dus eet hÜ nu niet, maar hÜ heeft z'n buikje al heel dik gegeten vóór hÜ ging 

winters lapen. Zonde van de tüd eigenlük hè?" "Ja, Krent, dat is waar en wij 

blüven dus alles maar van boven af beküken en ik kÜk nu ook boven op jouw kale 

." , 
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kruin. Zeg wat ben je bloot zonder bladeren" . "Wat ben jij leuk, zeg, Kastanje . 

Natuurlijk ben ik bloot en jij nog bloter, want jij bent veel groter toch?" "Je 

hebt alweer gelijk, Krent, ik plaag maar wat; je moet toch wàt doen? Hoe 

laat is het? Is het al tijd voor m'n middagdutje? Nou, Krent, welterusten dan!" 

M,'\ART APRIL 

Van de heer Nijman ontving de redaktie een grote verzameling gezegden over wat 

in de volksmond verteld wordt . Hieronder een aantal over maart en april . 

Zoveel nevels in maart zich vertonen, 

met zoveel onweer de zomer zal lonen. 

Die zichzelve wel bemint, 

wachte zich voor maartse zon en aprilse wind . 

Maartse wind en aprilse regen, 

beloven voor mei een grote zegen. 

Wat maart niet wil, 

doet april . 

April met ruw weer in zijn stoet, 

geeft koren en wijn in overvloed. 

Wegens ruimtegebrek komt de rubriek "VOOR DE JEUGD" 

dit keer te vervallen 
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ADVERTENTIE 

Anna's Hoeve 
ENQUETERESULTATEN OVER DE INRICHTING EN HET BEHEER 

VAN HET NATlJUR- EN RECREATIEGEBIED ANNA'S HOEVE 

UITG AVE VAN DE VEREN IGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE EN OMSTREKEN 

UIAART 1986) 

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

Bespreking van de enquêteresultaten, samenvatting, conclusies en aanbevelingen. 

Totaal 43 pagina's. 

Voor leden GRATIS (niet-leden f 5,00). Zie ook pagina 7. 
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

secretaris: W. Deijs, Tjonger 24, 1273 WD Huizen 

penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum 

o ik geef mU op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mUn nieuwe adres is 

Naam: ... .............•................•. . ..••......•.......................•. 

Adres : .... . ... ....... ..................................•..... . ...•..•.... . ... 

Plaats: .......... .. ...........• ............... . .......•......•..........•.... 



Anna's Hoeve 
ENQUETERESULTATEN OVER DE INRICHTING EN HET BEHEER 

VAN HET NATUUR- EN RECREATIEGEBIED ANNA'S HOEVE 

---UITGAVE VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE EN~TREKE 
(MAART 1986) _/ 

( 



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

Het verslag van de enquête die door onze vereniging werd georganiseerd ligt 

thans voor u. Van de 1850 telformulieren die in september 1985 werden uitgezet 

zijn er 680 ingevuld terug ontvangen. In percentage uitgedrukt is dit 36,76%, 

voorwaar een mooi resultaat! 

Een aantal bewoners van de wijk trad toe als lid van de vereniging terwij l 

anderen op de formulieren hun bewondering uitspraken voor het werk dat door de 

vereniging wordt verzet. 

Het bestuur dankt dan ook alle medewerkers die de formulieren hebben 

rondgebracht en opgehaald, alsmede zij die de moeite hebben ge nomen er aandacht 

aan te besteden. 

Bovendien dankt het bestuur de medewerkers van de afdeling Groenvoorzieningen 

en het bureau voor Sociaal wetenschappelijk onderzoek van de gemeente Hilversum 

voo r hun bereidwillige medewerking bij de tot standkoming va n de enquête. In 

het bijzonder dank aan de computer-operator va n genoemde afdeling die de gegevens 

va n alle formulieren in de comp uter verwerkte . 

Als veren i ging hopen wij dat de resultaten va n deze enquête een wezenlijke 

bijdrage zullen zijn voor een goed e inrichting en een juist beheer van het 

natuurgebied van Anna's Hoeve. 

Enquête over 
Anna's Hoeve 

IULVERSUM - Het bestuur van de 
Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve en omgeving beeft een vragen
lijst verspreid onder de bewoners rond 
van Anna's Hoeve. 

Er wordt een enquete gehouden zo
dat het bestuur een beeld kan krijgen 
van de wensen en ideeën die leven om
trent dit natuurgebied. De vragenlijst 
IS anoniem en wordt de komende dagen 
opgehaald. 

In de enquete staan vragen als: 
.. Vindt u dat er voldoende speeltoe
stellen zijn?" en: "Mogen er honden 
loslopen in het gebied?" De informatie 
die de enquete oplevert wil het bestuur 
kenbaar maken bij de gemeente. om zo 
te komen tot een goede inrichting van 
Anna's Hoeve. 

G & E 17 september 1985 

Het bestuur 
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INLEIDING 

In het afgelopen jaar werd het bestuur van de vereniging tot behoud van Anna's 

Hoeve e.o. steeds vaker geconfronteerd met de vraag wat er nu precies in Anna's 

Hoeve moet worden gehandhaafd en/of veranderd. Deze vragen leefden niet a lleen 

bij het bestuur maar ook diverse leden kwamen hiermee op de proppen. 

Het bestuur zocht daarom naar een middel om van zo veel mogelijk leden te weten 

te komen welke ideeën zij heb ben over dit natuurgebied. Al vrij snel werd 

afgesproken een enquête te houden onder alle 700 leden van de vereniging. 

Teneinde echter de waarde en betrouwbaa rheud ervan nog groter te maken werd 

tenslotte bes loten in een vrij grote woonwijk di e grenst aan het ge bied van 

Anna's Hoe ve huis aan hu i s de enquête te ve rspre iden. 

In de praktijk betekende het dat e r circa 1600 formulieren werden be zorgd bij 

a lle woningen in de wijk die begrensd wordt door de Kamerlingh Onnesweg -

Anthony Fokkerweg - Hussenstraat en Oos t erengweg (zie kaartje). Buiten deze 

wijk werden nog eens 250 enquêtes bezorgd (a l of niet per pos t ) bij leden va n de 

ve reniging die j uist buiten bovengen oemde wijk wonen. 

Het opstell e n van de vragen voor de enquête is in hoo f dzaak gedaan door het 

bestuur van de verenig ing. Te r aanv ull i ng e n controle op de bruikbaarheid en 

objectiviteit va n de r esulta ten we rd de concept-enquête voorgelegd aan de 

afdeling Gr oenvoor z ieningen e n het bureau voo r Soc i aal wetenschappe l ijk 

onderzoek van de gemeente Hilversum. 

Na deze voorbereidingsfase ontstond een gedegen enquête die 25 vragen beva tt e 

(zie bijlage 1). Pe r vraag was het ~oge lijk uit twee of meer antwoorden te kie zen 

en deze aan te krui sen. 

Ind ien een geënquéteerde zelden of nooit in Anna ' s Hoeve k~am kon een groot 

deel van de vragen ov e rges lagen wo rden . Ook bij andere vr agen kon, indien daar 

aan leiding toe was, een deel van de vragen worden overgesl a gen . 

Vrijwe l a ll e enquêteformuli eren we rden in s eptemher 1985 door vr ijwilli ger s va n 

de vereniging hu is aan hui s bezorgd . ~a twee dagen werd opnieuw naar de ze 

adressen t eruggegaan om de ingevulde fo rmulieren op te ha l en . Ind i en op een 

adres niemand thuis was of men de vragen nog niet had ingevuld werd er 

doo rgaans nog éénmaal teruggegaan om de enquête op te halen . Een enkele 

vrijwi lliger van de vereniging na~ zelfs de moeite om daarna nog eens naa r die 

adressen t e gaan waar hij t elkens niemand aa ntrof. 

Op deze manie r we rd een gr oot deel (36 ,76%) van de bezorgde fo r mulieren 

terugontvangen . 

Bij de uitwerking van de res ultaten bleek dat een groot aantal mensen alle r lei 

aanvullende opmerkingen op de formulieren ge noteerd had. Deze opmerkingen zijn 

verwerkt in bijlage 2. 
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BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen we de gestelde vragen eerst vermelden, daaronder de 

resultaten per antwoordmogelijkheid en vervolgens volgt een bespreking van de 

antwoorden. 

Hoewel 680 enquêteformulieren werden terugontvangen zal het duidelijk zijn dat 

er niet bij elke vraag evenzovele antwoorden werden verkregen. In de inleiding 

werd hierover al iets gezegd. 

Vraag 1 

Brengt u wel eens een bezoek aan het natuurgebied van Anna's Hoeve? 

hiervan: hondenbezitter niet-hondenbezitter 
-------------- -------------------

89 (13,1%) gaan zelden of nooit 0 0 %) 89 (16,9%) 

105 (15,4%) minder dan 1 x per mnd 12 7,9%) 93 (17,6%) 

137 (20,1%) 1-3 x per mnd 16 (10,5%) 121 (22,9%) 

115 (16,9%) 1 x per \veek/4 x per mnd 28 (18,4%) 87 (16,5%) 

226 (33,2%) 2 x per \veek of vaker 96 (63,2%) 130 (24,6%) 

8 ( 1,3%) geen antwoord 0 ( 0 %) 8 ( 1,5%) 

+ 

680 ( 100%) 152 (100%) 528 ( 100%) 

Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel der ondervraagden Anna's Hoeve 

meer of minder frequent bezoekt (in totaal 86% ) . 

De helft van de bezoekers komt minimaa l een maal pe r week in het gebied. Slechts 

13,1% komt er zelden of nooit. 

Het aantal bezoeken dat niet-hondenbezitters aan het gebied brengen is per 

categorie aardig gespreid en de onderlinge verschillen zijn gering. 

Bij de hondenbezitters valt het op dat de bezoekfrequentie per antwoordcategorie 

toeneemt. Vrij hoog wordt hierbij gescoord door bezoekers die twee maal per week of 

vaker met hun hond het gebied bezoeken (63,2%), Naar verhouding bezoeken 

hondenbezitters Anna's Hoeve dus vaker dan niet-hondenbezitters. 
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Vraag 2 

Zo ja, met hoeveel Dersonen bent u dan meestal? 

167 

283 

122 

9 

10 

+ 

591 

hiervan: mannen vrouwen 
- ----- - ------

(28,3%) komen alleen 116 (31,9%) 49 (24,1%) 

( 47,9%) kome n me t 2 personen 178 (49,0%) 98 (48,3%) 

(20,6%) komen met 3- 5 pe r sonen 63 (17,4%) 54 (26,6%) 

( 1,5%) komen met meer dan 5 personen 6 ( 1,7%) 2 ( 1,0%) 

1,7%) geen antwoord 0 ( 0 %) 0 ( 0 %) 

( 100%) 363 (100%) 203 ( 100%) 

BUna de helft (47,9%) van de bezoekers komen met 2 personen naar het gebied. 

Ruim een kwart (28,3%) komt alleen, terwUI 20,6% met 3- 5 personen naar 

Anna's Hoeve gaat. 

BU de verdeling tussen mannen en vrouwen zUn er in de eerste en derde 

antwoordcategorie enkele verschillen. Zo zou je kunnen vermoeden dat 

vrouwen minder vaak alleen komen dan mannen omdat ze zich minder veilig 

voelen. In vraag 17 en 18 wordt hier nog nader op ingegaan. 

Welke oorzaken er achter de verschillen in de derde categorie liggen is 

moeilijk te zeggen. Het aspect van "zich veiliger voelen" kan hierbij Ivellicht 

ook een rol spelen. 

blanco 
- --- - -

2 

7 

5 

1 

10 

25 
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Vraag 3 

Indien u Anna's Hoeve bezoekt heeft u dan meestal kinderen bÜ u? 

leeftüd: _~~~_j~~E ~~=~~_j~~E > 55 j2<'lr 
---------

325 (55 %) gaan zonder kinderen 61 (38,1%) 80 (50,9%) 184 

80 (13,5%) met kinderen van 0- 5 jaar 53 (33,1%) 10 ( 6,4%) 17 

57 ( 9,6%) met kinderen van 6- 12 jaar 18 (11,3%) 29 (18,5%) 10 

III (18,8%) verschilt per keer 28 (17,5%) 38 (24,2%) 45 

18 ( 3,1%) geen antwoord 

+ 

591 ( 100%) 160 ( 100%) 157 (100%) 256 

Ruim de helft (55%) van de ge~nqu~teerden gaat zonder kinderen naar het 

natuurgebied. In de leef tüdsgroep tot 35 jaar ligt dit percentage duidelük 

l age r en bÜ de oudere bezoekers juist veel hoger. 

Een en ander za l te maken hebben met het feit dat jonge mensen vake r hun 

kinderen moeten /willen meenemen dan oudere mensen. 

Duidelük is te zien dat de volwassenen tot 35 jaar niet alleen vaker 

kinderen meenemen, maar dat dit ook jongere kinderen zijn dan in de andere 

groepen. 

De totaalscore voor de groep met kinderen van 0-5 jaar (13 , 5%) en de groep 

met kinderen van 6- 12 jaar (9,6%) ve rschilt niet echt veel van elkaar . In 

totaal is er een groep ~ensen van 23,1 % die met kinderen komen . Hierbu kan 

eventuee l de groep va n de vierde an twoordca t egorie (18 , 8%) opgeteld 

\vorden. 

(71 ,9%) 

( 6,6%) 

( 3 , 9%) 

(17,6% ) 

(100%) 

Voo r de inrichting van het natuur- en recreatiegebied Anna ' s Hoeve heeft dat 

als consequentie dat er speel voo r zien ingen get roff en moeten worden voor beid e 

leeftudsgroepen. De behoefte hieraan is in beide groepen nage noeg hetzelfde. 
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Vraag 4 

Bij een bezoek aan Anna's Hoeve gaat u meestal naar: 

(bij deze vraag mag u eventueel 2 hokjes aankruisen) 

96 ( 9,8%) gaan naar de speelweide 

430 (44,1%) gaan naar de vijvers en omge ving 

44 ( 4,5%) gaan naar de berg 

301 (30,9%) gaan naar de bos percelen 

57 ( 5,8%) ander doel (verharde lVeg, rond de sportvelden, 

richting Baarn, speeltuin, overal 35x) 

48 ( 4,9%) niet ingevuld 

+ 

976 ( 100%) 

trimloop, 

Omdat bij deze vraag meerd~ehokjes aa ngekruist mochten lVo rden i s de totaalscore 

hierbij veel hoger ge\Vorden dan het aanta l inge vulde enquêtes bedraagt . 

Men zou kunnen denken dat bijvoorbeeld de mensen die de speel\Veide bezoeken niet 

naar de andere delen van Anna 's Hoeve gaan. Dit is echter geenszins het geval . 

Bij een nadere beschoulVing blijkt dat de speellVeide bezoekers ook naar de 

vijvers gaan. Dat zelfde geldt even zeer voor de and ere catego rieen . 

De ge t al len geven dus de populariteit van de gebieden aan . 

De aantrekkelijkste plaats voor de mensen om te ver to even is zond er twijfel de 

vijvers en omgeving (44,1%). Goede t\veede zijn hierin de bospercelen (30,9%). 

Dat de berg (4,5%) er wat laag uitkomt, komt voor een deel misschien omdat deze 

plek de laatste jaren geen echt uitzichtspunt meer was . De top was slecht t e 

bereiken en he t uitzicht lVerd de bezoeker ontnomen door de te hoog gelVorden 

bomen en struiken. Op verzoek van de ve reniging tot behoud van Anna's Hoeve 

e.o. heeft de gemeente Hilversum in 1985 een begin gemaak t met het terugsnoeien 

van de begroeiing. Op dit moment is het uitzicht al sterk verbeterd. 

In de categorie 'ander doel' wordt slechts eenmaal de speeltuin als de te 

bezoeken plaats opgegeven. In vergelijking met de andere geta llen i s dit \vel een 

hele lage score. Kennelijk komen de bezoekers van de speeltuin (pretpark) bU de 

berg niet uit het deel van Hilversum dat direct aan Anna's Hoeve grenst. 

Op grond van de uitslag op deze vraag dient het beheer er op gericht te zijn 

eerst de meeste aandacht te geven aan de vijvers en omgeving, vervolgens de 

bosgebieden , enzovoort. 

• 
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Qua onderhoud dient hierbij gedacht te worden aan de paden rondom de vijve r s , het 

tegengaan van het verder eroderen van de oevers langs de vijvers, het herstellen 

va n de oevers en maatregelen nemen dat zulks niet opnieuw zal gebeuren. 

Het plaatsen e n vernieuwen van zitbanken en het opvoeren van het aantal 

afvalbakken heeft langs de vijvers dus ook een hogere prioriteit dan in de 

andere gebieden. 

Vraag 5 

Mijn bezoek duurt mees tal: 

31 ( 5,2%) 1 uur 2 

198 (33,5%) 1 - 1 uur 2 

229 (38 ,7%) 1 - H- uur 

127 (21 ,5%) meer dan H- uur 

6 ( 1, 1%) geen ant\voord t 
+ -:1 

t :1 

'---
591 000% ) '-----_. 

De mensen die z i ch slechts zeer korte tijd i n Anna ' s Hoeve ophouden zijn 

duidelijk in de minderheid (5,2%) . 

Voor de meeste per sonen duurt hun bezoek gewoonlijk l - l~ uur (38 , 7%) . Indien 

dit wandelaars zijn mag men veronderstellen dat deze mensen in die tijd een 

groot deel van het natuurgeb i ed bezoeken . Ook voor hen die langer dan l~ uur 

(21,5%) in het gebied verblijven za l dit gelden . 
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Vraag 6 

Bij het bezoek merk ik ten aanzien van he t "bosmeubilair" het volgende op: 

Zitbanken Afvalbakken 

3 ( 0,5%) te veel 1 ( 0,2%) te vee l 

238 (40 , 3%) voldoende ll9 (20,1%) voldoende 

272 (46 %) te weinig 352 (59,6%) te weinig 

78 (l3,2%) geen antwoord ll9 (20,1%) geen antwoord 

+ + 

591 000%) 591 000%) 

Sf2eeltoestellen Plaats sf2eeltoestellen 

3 ( 0,5%) te veel 4 ( 0,7%) te dichtbij 

143 (24,2%) voldoende 372 (62,9%) goed 

301 (50,9%) te \veinig 76 02,9%) t e veraf 

144 (24,4%) geen antwoord l39 (23,5%) geen ant\voord 

+ + 
591 ( 100%) 591 000%) 

Veel mensen hebben er moeite mee hun mening te geven over het "bosme ubilair". 

Ze geven dan geen antwoord op deze vragen . Toch valt het hierbij wel op dat men 

ten aanz ien van de zitbanken wat beter een mening kan geven . De sco re li gt 

hierbij duidelijk lager dan bij de drie andere vragen. ~en mist een bank kennelijk 

eerder (of weet deze juist wel te vinden) dan een afvalbak of 

speeltoestellen. 

Bij de ~~~~~~~~~ doet zich het verschijnsel voor dat twee ongeveer even grote 

aantallen bezoekers er zowel voldoende als te we inig zitbanken aantreffen . 

Mogelijk ligt de verklaring hierin dat de mensen die het aantal bankjes 

voldoende vinden vooral de speelweide en de omgeving van de speelweidevijver 

bezoeken . Aldaar staan op regelmatige afstanden voldoende bankjes. In de rest 

van het gebied bevinden zich naar verhouding veel minder zit banken. Dat er ook 

in die gebieden behoefte aan voldoende zitgelegenheid is blijkt mede uit vraag 

4 waarin duidelijk is dat zee r veel mensen de (andere) vijvers en de 

bospercelen bezoeke n . 
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Het aantal ~!~~~~~~~~~ is volgens een meerderheid van de bezoekers aan de te 

lage kant. Plaatsel~k (denk hierb~ aan de verklaring b~ de zitbankjes) ervaar t 

men het aantal wel als voldoende (20,1%). 

Te weinig afvalbakken in het gebied heeft uiteraard vervuiling van het gebied 

ten gevolge. Met name daar waar eenden en ganzen gevoerd worden zal het aantal 

afvalbakken op een hoger peil gebracht moeten worden. Ook het legen van juist 

deze bakken dient zeer r ege lmatig te gebe ur en . 

Het is niet verwonderl~k da t men het aantal ~E~~~~~~~~~~~~~ als t e weinig 

ervaart (50,9%). Vee l mensen komen namel~k regelmatig met hun kinderen naar 

Anna's Hoeve toe (zie ook vraag 3) . Bovendien bestaat het aantal aanwezige 

speeltoestellen slechts uit twee ijzeren klimrekken . Ook is er nog een 

verwaarloosde zandbak. 

De E~~~~~_~~~_~~_~E~~~~~~~~~~~~~ wordt als goed ervaren (ze bevinden zich op 

de speelweide). Een gering aantal mensen (12,9%) zag de toestellen liever 

dichter in de buurt van de woningen . Het voordeel hier van is moge l~k dat ook 

erg jonge kinderen er zonder toezicht van hun ouders kunnen spelen. 

Verenigi; tg wil uitkijkpunt herstellen 

Vrijwilligers schonen 
gebied om Anna~s Hoeve 

lUL VERSUl\-1 Zo'n veertig 
\Tijwilligers van de Vereniging t~t 
Behoud van de Anna's Hoeve e.o. zijn 
in samenwerking met de gemeente 
Hilversum gisteren een grote schoon
maakactie in dit gebied begonnen. 
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Vraag 7 

Hoe denkt u over fietsers in Anna's Hoeve? 

77 (13 %) 

355 (60,1%) 

115 (19,5%) 

34 ( 5,8%) 

9 ( 1,5%) 

1 ( 0,1%) 

+------------
591 (100%) 

verboden voor fietsers 

alleen op fietspaden 

overal vrij toelaten 

geen mening 

ander antwoord: 2 verbod bromfietsen, alleen t.b.v. visgebied, 

te onrustig voo r wandelaars, niet in 

bo sgedeelte, 3 t.b . v . minder valide, niet rond 

vijver 

geen antwoord 

Sl echts een betrekkelijk klein deel van de ondervraagde mensen heeft er geen 

bezwaar tegen als er ove r al mag worden gef ietst (19 , 5%) . 

Lijnrecht daartegenover s t aat een iets kleinere groep bezoekers (13%) die 

juist vindt dat er op geen enkel pad gefietst mag wor den . 

De meeste mensen (60 , 1%) kozen echter voor een compromis op dit punt : he t 

fietsen alleen toe te laten op een aa ntal aan te wijzen (fiets)paden . 

In de praktijk betekent dit dat het gewenst is deze paden in het 

toekomstige beheersplan op te nemen . De vraag dringt zich hierbij op of deze 

paden extra verhard moeten worden en zo ja waa rmee ? Het lijkt in ieder geval 

zinvo l ze dui delijk herkenbaar te maken , zo dat vooral de wat oudere me nsen niet 

ve rras t worden door plotsel i ng ver schijnende fie tsers. 

• 
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Vraag 8 

Hoe denkt u over honden in Anna's Hoeve? 

68 

264 

108 

110 

30 

11 

(11,5%) 

(44,7%) 

(18,3%) 

(18,5%) 

( 5,1%) 

( 1,9%) 

+------------
591 (100%) 

geen honde n toelaten in het gebied, hiervan: 

alleen aa ngelijnde honden toe l a ten 

op klein gedeelte loslaten 

overal los kunnen laten 

geen mening 

ander antwoord, namelijk: 

niet bij vijver of speelweide 

veel last van honde n 

ligt a a n de hond 

a angelijnd + hondentoilet 

aangelijnd op een plaa ts 

' s zomers niet of aangel ijnd 

in broed seizoen aange lijnd 

beslissing e igenaa r hond 

aangel ijnd e n lo s op ee n ged eelte 

overal l os behal ve op spe elwe i de 

" 

" 
" 
" 
" 

7 hondenbezitte rs 

40 " 

29 " 

70 " 
4 " 

2 " 
+ 

152 

De hui di ge si t ua tie in Anna ' s Hoeve is de ze da t iederee n zijn hond los laa t 

lope n wanneer hij zelf wi l . 

Ee n duidelijke mind e rheid van de onde rvraagden (18 , 5%) lvi I deze s i t ua tie he t 

l i ef s t zo handhave n en de hond dus ove ral l os kunnen l a t en lopen . Het is ni e t 

ve r wo nderlijk da t de meerd e r he i d i n deze catego rie ze l f hondenbezitt e r i s (70 

van de 110 personen). 

Al s we de ee r ste dri e ca t ego r ieen va n de ant wo ord mog elijkh eden bij el kaa r 

opt e l len da n gaa t het om 440 per sonen ( 74 , 5%) die vind e n da t he t be leid op dit 

punt be ter gere guleerd moe t Ivo r den . Opvalle nd hi e rin is da t 76 (50%) va n de in 

totaa l 152 hond enbezitt e r s onde r de geën quet ee rden zelf ook va n meni ng i s da t 

er op dit punt iets gebe ur e n moet . De redene n to t de ze regu latie zijn voor een 

deel verwoord in de ca t ego r i e ' a nde r a ntwoord'. In he t a lg emeen ka n ge zegd 

worde n dat men (loslopende) hond en a l s hind e rlijk er vaa rt omdat ze met hun 

uitwerpselen de wandelpa de n en speel weide vervui l en, de rust bij de vijver s 

verstoren voor met name de vissers en speciaa l in het broedsei zoen verstoring 

van vogels en zoogdieren kunnen ve roorzaken . 

• 
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De oplossing voor deze problematiek lUkt te moeten worden gezocht in een 

aanlUngebod voor honden. Het is voorts aan te bevelen ~~n of twee duidelUk af 

te bakenen terreingedeelten in te richten waar de honden onaangelUnd Dogen 

lopen. De aanwezigheid van hondentoiletten in deze gebieden dient nader te 

worde n onder zocht . 

Vraag 9 

Bent u zelf hondenbezitt e r? 

152 (22 ,4%) ja hiervan gaan: 37 naar speelwe ide 

89 naar vijvers 

3 naar berg 

15 naar bos percelen 

8 geen antwoord 

528 (77 ,6%) neen 

+ 

680 (100%) 

Onder de geënq uêteerden is circa ~~n op de vUf zelf hondenbezitter . 

Uit de onderverdeling bU deze ant\voorden blUkt dat de bezitters van honden 

zich voornamelUk ophouden rondom de vUvers en de speelweide . Dit is in 

overeenstemming met de conclusies bij vraag 8 , \vaarin gesteld \vordt dat een 

groo t dee l van de hinder die men door honden ondervindt zich juist daar 

voordoe t. 

Ove r de frequentie waa r in hondenbezitters en niet - hondenbezitters het gebied 

bezoeken is op vraag 1 al ingegaan . 
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Vraag 10 

Wa t is uw mening over de ganzen en eenden in Anna's Hoeve? 

(B~ deze vraag mag u eventueel 2 hokjes aankruisen). 

130 (18,6%) er z~n te veel ganzen 

34 ( 4,9%) er z~n te weinig ganzen 

43 ( 6,2%) er zijn te veel eende n 

69 ( 9,9%) er zijn te we inig eenden 

27 3,9%) er z~n te vee l ga nzen en eenden 

59 ( 8 ,4%) er zijn te wein ig ganzen e n eenden 

336 (48,1%) geen mening 

+ 
698 ( 100%) 

De wat ingewikkelde antwoordmogel~kheden zullen e r mede toe hebben geleid dat 

het pe r centage 'geen mening' (48,1%) vr~ hoog is . In de 

antwoordmogel~kheden ontbrak ook de categorie ' voldoende ganzen/eenden '. Het 

is bek2nd dat een aantal emnsen die er zo over dachten ge ko zen hebben om ' geen 

mening ' in te vullen . 

Va n de ge~nq u~t e erden die wel een keuze konden invullen is bijna één vijfde deel 

(18 , 6%) de mening toegedaan dat er teveel ganzen zijn . In de overige 

categorieen verschillen de percentages niet echt veel en zijn ze ook laag te 

noemen . 

Indien het aantal ganzen als e en probleem \vordt erva r en en naa r onze mening is 

dat toch zeker het geval (ze vreten het riet op, ze bevorderen de erosie van de 

oevers door betreding van ganzen voerende mensen, ze zijn lastig voor vissers), 

is het noodzakelijk aan overplaatsing van de ze dieren te denken. ~ogelijk is er 

een kinderboerder ij die nog een aantal ganzen kan opnemen. 

Hoe sneller in deze geha ndeld \vordt hoe eerder hier van ee n positief resultaat 

te ve rwacht e n is . 

• 
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Vraag 11 

Hoe denkt u over het vissen in Anna's Hoeve? 

18 

419 

+ 

74 

80 

591 

( 3,1%) 

(70,9%) 

(12,5%) 

(13,5%) 

(100%) 

moe t verboden worden (Ga verder bij vraag 14) 

toestaan zoals het nu is 

geen mening 

ander antwoord, namelijk: 

voor iedereen 

(Tot en met 14 jaar of ouder dan 55 

jaar, alleen voo r Hilversummers) 

57 

2 voor iedereen met vergunning 

2 a lleen voor Hilversummer s 

2 ouder dan 14 jaar 

1 gezel lig 

1 niet a lleen voor Hilversummers 

1 voor buurtbewoners 

1 alleen voor bejaa rden en invaliden 

1 gebonden aan tijd (maand) 

1 gevaarlijk voor kinderen 

1 betere controle op vergunningen 

1 bepaalde leeftijd in een vijver 

1 voo r invaliden, a ow- ers en ouderen 

1 ouder dan 55 jaar en jonger dan 10 jaar 

1 tot 14 jaar en invaliden 

1 geen vastgestelde leef tUd 

1 alleen inva liden 

1 leeft ijd uitbreiden 

1 oude r dan 55 jaar en Hilversummer zUnd e 

1 ik haat visser s 

1 tot 14 jaar alleen onder toezicht 

Een overgrote meerderheid (70,9%) van de mensen is tevreden met de 

regelgeving die e r nu bestaat voo r het vissen. 

Uit het aantal toegevoegde opmerkingen bU de categorie ' ander woord ' blijkt 

eveneens dat het vissen in dit ge bied de belangstelling van zee r veel 

bezoekers van Anna ' s Hoeve heeft. 
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Vraag 12 

Op welke plaatsen vindt u dat het vissen moet worden toegestaan? 

83 

69 

312 

110 

17 

+ 

591 

(14 %) 

(11,7%) 

(52 , 8%) 

(18,6%) 

( 2,9%) 

(100%) 

bergvijver en speelweidevijver 

bergvijver, speelweidevijver en de vijver grenzend daaraan 
(het witte strandje) 

op a l le vijvers 

geen mening 

blanco 

Uit de antwoorden blijkt da t een deel van de mensen (14+11,7= 25,7%) voor een 

zekere beperking van het aan tal visplaatsen is. Naa r hun beweegredenen hiertoe 

is niet gevraagd en concreet is er dus niets over te zeggen. Bij de opstelling 

van de enquête speelden de samenstellers met de gedachte dat een zekere 

beperking mogelijk extra gunstig zo u werken ten aanzien van het herstel van 

oevervegetaties en terugdringing van verdergaanJe erosie van de oevers van de 

vijvers. Of de 25,7% der bovengenoemde mensen dezelfde achterl iggende gedachte 

hadden blijft derhalve een open vraag. 

Duidelijk is in ieder geval dat ruim de helft (52 , 8%) van de on der vraagden graag 

op alle vijvers het vissen toestaat. In de praktijk is dit nu ook het geval. De 

meeste vissers concent r eren zich echter achtereenvo l gens langs de oevers va n de 

speelweidevijver (dichtst bij de bebouwing), de berg vijver (per a uto goed 

bereikbaar) en het witte strandje . 

Voor een juist beheer van de oevers van deze plassen heeft dat no gal wat 

gevolgen . Op plaatsen waar regelmatig gevis t wordt is e r geen sprake meer van 

en ige oevervegetatie, zijn die oevers zwaar ge~rodeerd en wo rdt er in 

verhouding veel zwerfvuil aangetroffen . 

In het toekomstige beheersplan dient hier vee l aandacht aan te worden besteed. 

De vereniging tot behoud va n Anna 's Hoeve e.o. heeft hiertoe concrete plannen 

die zij graag nader wil toelichten. 

Ten aanzien van het niet achterlaten van zwerfvuil kan opgemerkt worden dat het 

zinvol is hierover een notitie te maken op de vergunning die een visse r moet 

ophalen op het gemeentehuis. 
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Vraag 13 

Is het noodzakel~k het aantal invalide visplaatsen uit te bre iden? 

(er i s er nu één) 

309 (52,3%) ja 

64 (10 ,8%) neen 

195 (33 %) geen mening 

23 ( 3,9%) bla nco 

+ 
591 ( 100%) 

Een klein deel van de me ns en (10,8%) z i e t er geen hei l in he t aantal 

s peciale visplaa t sen t e n behoeve va n in va lide n en z~ di e slecht t e r been 

z~n uit t e breiden. 

Een grote r deel (33% ) vindt waa r sc h~nl ~k da t z~ da t ni e t kunne n beoordelen e n 

geef t daarom geen mening . 

Ruim de helft ( 52 , 3% ) geeft aan dat de noodzaak bestaa t het aant a l s peciale 

visplaatsen uit t e br e iden (zie ook vraag 14 ) . 

'. , . 
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Vraag 14 

Bent u invalide, minder-valide of slecht ter been? 

75 

605 

(12,7%) 

(87,3%) 

+-------------
680 (100%) 

ja 

neen 

Van de 75 (12,7%) ondervraagde invalide, minder-valide of slecht ter been zUnd e 

wUkgenoten hebben er 

50 ja geantwoord op de vraag of er uitbreiding van visplaatsen voor 

gehandicapten moest komen 

5 neen 

19 geen mening 

1 blanco 

Om de waarde van vraag 13 en 15 beter te kunnen beoordelen werd ook deze vraag 

gesteld. 

In hoeverre het aantal mensen dat deze vraag positief beantwoordde (12,7%) 

representatie f is voor bUvoorbeeld geheel Hilversum valt moeilUk te zeggen. 

In de ge~nqu~teerde wUk is dit vr~ hoge (?) percentage wellicht in verband te 

brengen met het gegeven dat circa de helft van de ondervraagden ouder dan SS 

jaar is (zie ook vraag 22). 

Het resultaat van deze uitspli~ing bevestigt nog eens duidelUk de behoefte aan 

uitbreiding van speciale, aangepaste visplaatsen. Onze vereniging heeft over 

de inrichting van deze voorzieningen al enkele malen contact gehad met een 

vertegenwoordiger van het Viscentrum voor gehandicapten te Abcoude. Een 

delegatie van het bestuur is zich zelfs persoonlUk op de hoogte gaan stell en 

in dit Viscentrum. 

Over de plaats waar in Anna's Hoeve nieuwe, aangepaste visplaatsen kunnen 

worden gecre~erd wordt nog nagedacht. Geopperd is deze aan te leggen bU de 

speelweide en/of het witte strandje. 
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Vraag 15 

Bent u tevreden over de bereikbaarheid van het gebied voor minder- validen en 

invaliden? 

137 (23,2%) 

215 (36,4%) 

228 (38,6%) 

11 ( 1,8%) 

+ 

591 (100%) 

ja 

neen, want de paden zijn te slecht 

geen mening 

neen, omdat 

bereikbaarheid visplaats 

veiligheid bermen 

de helling is te steil (visplaats?) 

last van au to's 

overhangend groen Mi nckelerstraat (trottoir 

vanaf An th. Fokkerweg tot restauran t) 

oevers te steil 

moeilijk via weg en bos 

teveel palen en hekken 

totale bereikbaarheid 

steiger i s bezet door de jeugd (bedoeld voor 

invalide- visplaats) 

i.v.m. hoogte verschillen 

Voor mensen die zelf goed ter been zijn is het best moeilijk een mening te geven 

over deze vraag. Je moet dat eigenlijk zelf aan den lijve ondervinden om er 

objectief over te kunnen oordelen . Het is dus niet verwonderlUk dat 38 , 6% hier 

geen mening invulde. 

Niettemin was bijna een kwart (23,2%) van de ge~nqu&teerden de mening toegedaan 

dat de bereikbaarheid goed is. Discutabel in dit geval is (achte r af bezien) tot 

hoever die bereikbaarheid zich uitstrekt. De één zal hie rb ij denken aan 

parkeergelegenheid aan de randen van het gebied en een a nd er heeft de 

begaanbaarheid van alle paden in gedachte . Deze laatste mening was voo r 36 ,4% 

van de mensen aanleiding om juist daar hun kruisje te plaatsen. 

Dat de 'bereikbaarheid' ve rder gaat dan alleen de paden blijkt goed uit de 

laatste categorie (1,8%). De opmerkingen die hier werden genoteerd spreken 

voor zi ch . 
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Teneinde zoals boven opgemerkt, een objectiever oordeel te kunnen geven hebben 

we bij de mensen die zelf inval i de, minder- valide of slecht ter been zijn (in 

vraag 14 waren dat er 75) nader uitgespl itst hoe zij over het gestelde in vraag 

15 denken . De resultaten hiervan zijn: 

26 (34,7%) ja 

39 (52 %) neen, want de paden zijn te slecht 

8 (10,7%) geen mening 

2 ( 2,6%) ande r antwoord 

+------
75 (100%) 

De categori e ' geen mening' scoort hier zoals te verwachten was duidelijk lager. 

Een meerderheid(S2%) van deze mensen vindt hier dat de paden te slecht zijn. Toch 

is ook 34,7% juist het tegendeel van mening. 

In het algemeen kan wel gesteld worden dat de toegankelijkheid van het terrein 

voor hen die slecht ter been zijn van groot belang is. In dit verband is he t 

belangrijk om bij de vaststelling van toekomstige fietsp a den en de eventuele 

verharding ervan rekening te houden met het medegebruik hiervan door 

rolstoelgebruikers. Routes en te verwerken materialen dienen dan zo gekozen te 

worden dat rolstoelgebruikers hier van optimaal meeprofiteren. 

-, 

-/~:~~::;-<" 
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Vraag 16 

Mist u recreatiemogelijkheden bij uw bezoek? 

368 

169 

54 

+ 

591 

(62,3%) 

(28,6%) 

( 9,1%) 

( 100%) 

neen 

geen mening 

ja, namelijk: 

15 

3 

trimbaam of trimtoestellen 

picknicktafeIs 

7 speeltoestellen 

6 toilet 

2 Z\.Jemme n 

1 uitzichttoren op de berg 

1 voetballen (bedoe ld wo rdt ge legenhe id tot) 

2 tafels en banken 

1 kinderboerderij 

1 ligstoelen (zie Tivoli in Utrecht) 

1 tafels en bankjes bij de berg 

1 te we ini g voor kinderen 

2 organiseren van wandelingen 

1 mogelijkheden op de speelweide 

1 kantine 

1 bord met aanwijzingen 

1 speelgoed 

1 vr ije speelraogelijkheid 

1 t . b . v . sport voo r kinderen 

1 voor kinderen 

1 jeu de boules 

1 ijskraam in de zomer 

1 speeltuin met toezicht 

1 botenv e rhuur 

Een ruime meerderheid (62,3%) van de geënquêteerden mist geen bepaalde 

recreatiemogelijkheden. De sfeer en de rust die het gebied kenmerken is 

waarschijnlijk voldoende voor deze mensen. Voor de meesten is dit zelfs de 

reden waarom zij er komen. 

• 
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Een ander deel van de ondervraagden (28,6%) heeft hierover geen mening. De 

categorie die wel iets mist (9,1%) is betrekkelijk klein te noemen. In de 

uitsplitsing hiervan is weergegeven aan welke voorzieningen men denkt. 

Opvallend daarbij is dat een aantal mensen trimtoestellen noemt. De 

restanten van de sterk verwaarloosde trimbaan in Anna's Hoeve zijn in 1985 

door onze vereniging bij een tweetal schoonmaakacties verwijderd. De risico's 

op blessures en de rommelige aanblik ervan wa ren hiertoe de belangrijkste 

redenen. 

In het kader van het trimmen is het nuttig er nog eens op te wijzen dat er 

binnen het gemeentelijk apparaat een goede co~rdinatie nodig is t. a .v. het 

verlenen van vergunningen voor bepaalde trimlopen, cyclecross-wedstr ijden en 

dergelijke. Niet alleen de dienst voor Sport, Recreatie en Je ugd zaken dient 

hierbij te worden betrokken, maa r evenzeer de afdeling Groenvoorzieningen. Van 

groot belang is dat de te verlenen vergunning bepalingen beva t die stringente 

eisen stelt aan de manier waarop na afloop van de manifestatie het 

natuurterrein wordt schoongemaakt en hersteld. 

Verschillende andere voo rzi eningen komen soms op hetzelfde nee r, bijvoorbeeld: 

speeltoestellen, te weinig voor kinderen, mee r mogelükheden op de speelweide, 

speelgoed en voor kinderen. 

Een aardige suggestie is ertoe over te gaan om wandelingen te organiseren, 

bijvoo rbeeld onder leiding van een gids van llet institu ut voor 

natuurbeschermingseducatie (IV~) of de ~ogel~erkgroep het Gooi e.o . 

Ook is er iemand die de aanwezigheid van een jeu de boules baan erg zal 

waa rderen. Wellicht is hiertoe op de speelweide een mogelijkheid. Naar onze 

mening hoeft dat niet al te vee l geld te kosten . 'lisschien kan de P~tanque 

club De Gooiers, die haar speelterrein in het Dudokpark heeft hierover ee ns om 

advies gevraagd worden . 

Tenslotte is de opmerking om een bord met aanwijzingen te plaatsen ook een goed 

idee . Binnen het bestuur van de vereniging werd hierover ook a l gesproken en 

zijn er reeds idee~n ontwikkeld wat er op zou moeten staan. 
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Vraag 17 

Vindt u dat er voldoende (politie)toezicht is in Anna's Hoeve ? 

hiervan: mannen vrouwen 
- ---- - - ------

40 ( 6,8%) voldoende toezicht 24 ( 6,5%) 13 ( 6,3%) 

410 (69 ,4%) te weinig toezicht 264 (71,5%) 139 (67,1%) 

141 (23,8%) geen mening 81 (22,0%) 55 (26,6%) 

+ 
591 (100%) 369 (100%) 207 ( 100%) 

Slechts een klein deel van de mensen (6,8%) is de mening toegedaan dat er 

vo ldoende politietoezicht i s . Tussen mannen en vrouwen is hierin geen 

verschil. 

Ee n wat grotere groep geënq uêteerd en (23 , 8%) ach t zi chzelf niet i n staat 

hierover te oordelen. De ve rschillen tussen mannen en vrouwen zijn zeer 

gering . 

Ve rreweg de meeste bezoekers (69,4%) vinden dat er te \veinig toezicht is. 

Opnieuw zijn manne n en vrouwen het hierbij aardig met elkaar eens. 

blanco 
------

3 

7 

5 

15 

Bij zo 'n hoog percentage is het duid elijk dat zee r veel mensen het als 

negetief ervaren dat zij er zelden of nooit polit iemens en aantreffen . (Ind ien 

dit we l het geval is gaat het vrijwel altijd om age nten di e per auto het 

ge bied even aandoen of aan de rand ervan passe ren ) . 

Uitbreiding van politietoezicht is dan ook zeer gewenst . Bij voorkeu r dient 

dit toe zicht per f i ets te worden uitgevoerd en niet per a uto. 
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Vraag 18 

Indien u vindt dat er te weinig toezicht is, is dat dan: 

hiervan: mannen vrouwen. 
------ -------

22 ( 5,4%) t.a. v. de veiligheid va n bezoekers 7 ( 3,0%) 15 (11,4%) 

86 (21,0%) t.a. v . vernielingen 51 (21,7%) 33 (25,2%) 

265 (64,6%) t.a.v. veiligheid en vernielingen 177 (75,3%) 83 (63,4%) 

4 ( 1,0%) blanco 

33 ( 8,0%) ander antwoord 

+ 

410 ( 100%) 235 (100%) 131 (100%) 

In de categorie " ander antwoord" we rd en de volgend e opmerkingen gemaakt: 

7 brommers en motoren 

3 loslopende honden 

4 

2 

2 

1 

1 

vervuiling en vuil storten 

dierenmishandeling 

vissen zonder vergunning 

op de ve rkeerde momenten 

te onregelmatig 

1 komst van motorcrossers 

1 auto ' s op verboden gebied 

1 op verkee rde tUden 

1 controle op Anth . Fokkerweg (s lui pweg) 

1 voor verantwoording van de bezoekers 

1 maken van vuur 's avonds 

1 veiligheid van kinderen 

1 controle op verlicht ing 

1 gebru ik van Liebergerweg (auto's) 

1 verlengde Liebergerweg (auto's) 

lorde en rust 

1 verkee rsveiligheid 

blanco 
------

2 

5 

7 
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De categorie die vindt dat er te weinig toezicht is in Anna's Hoeve (zie ook 

vraag 17) vinden dat vooral ten aanzien van veiligheid en vernielingen 

(64,6%). Verhoudingsgew~s ligt dat percentage b~ de mannen wat hoger dan b~ 

de vrouwen. Dat er naast deze grote groep bezoekers ook nog eens 21% van de 

ondervraagden zich speciaal ergeren aan alle vernielingen betekent voor de 

toezichthouders een extra aanw~zing ten aanzien van hun taak. 

Voor wat betreft het specifieke antwoord "veiligheid ten aanzien van de 

bezoekers" is de score laag (5,4%). Opvallend is echter dat het aantal 

vrouwen b~ deze categorie vier maal zo hoog scoort als de mannen. Vrouwen 

voelen zich dus veel minder veilig in Anna's Hoeve dan de mannen! B~ de 

bespreking van vraag 2 werd al een vermoeden in die richting uitgesproken. 

Gevoelsmatig was dit misschien wel te verwachten, deze uitkomsten bevestigen 

dat in ieder geval duidel~k. Het ware te wensen dat ook voor vrouwen het nare 

gevoel van "zich niet veilig voelen" ooit eens zal verminderen. 

De opmerkingen die in de categorie " a nder ant\Voord" (8%) zijn gemaakt spreken 

voor zichzelf en geven wellicht ook enigszins weer hoe er in het algemeen 

door de mensen over wordt gedacht. 

Vraag 19 

Indien er op de open ruimte langs de Anthony Fokkerweg volkstuintj es zo uden 

komen, \Vat is dan uw mening hierover ? 

412 (60,6%) goed idee 

135 (19,8%) geen goed idee 

131 (19,3% ) geen mening 

2 ( 0,3%) blanco 

+ 
680 (100%) 
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Een meerderheid van de ondervraagden (60,6%) staat positief tegenover de 

gedachte volkstuintjes te creeren l a ngs de Ant~ony Fokkerweg. 

Precies 19,8% vindt dat geen goed idee en een ongeveer even grote groep heef t 

hier geen mening over (19,3%). (Zie in dit ve rband ook vraag 20). 

De redenen waarom deze vraag in een enquête over Anna's Hoeve gekomen is, zÜn 

de volgende: 

In de eers te plaats houdt onze vereniging ook de directe omgev ing van het 

natuurgebied in de gaten. De overgang tussen de bebouwde kom en Anna's Hoeve 

valt hier uiteraard ook onder. 

Al ve l e jaren ergeren allerlei mensen zich aan het braakliggende terrein langs 

de Anthony Fokkerweg. In afwachting van eventuele andere, definitieve plannen 

zou (een deel van) deze grond (tüdelÜk) gebruikt kunnen worden als volkstuin . 

Op deze manier kan er dan een 'natuurlüke' overgang ontstaan tussen won ingen 

en natuurgebied. 

Het spreekt vanzelf dat de realisatie van dit voorstel niet op de weg ligt van 

de vereniging tot behoud van Anna' s Hoeve e.o. Hier ligt vee l eerder een 

uitdaging voor de gemeente Hilversum die daarbü geassisteerd kan worden door 

büvoorbeeld de volkstuinvereniging Holleweg. 

Vraag 20 

Woont u zelf aan de Anthony Fokkerweg ? 

80 

600 

+ 

(11 , 8%) 

(88,2%) 

------------
680 ( 100%) 

ja 

neen 

Van de 80 bewoners van de Anthony Fokkerweg was de mening over de volkstuinen 

als volgt : 

29 (36,3%) goed idee 

39 (48,7%) geen goed idee 

12 (15 %) geen mening 

+ 
80 (100%) 
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Aangezien het voorstel is om langs de Anthony Fokkerweg volkstuinen te 

creeeren (zie vraag 19) is het van groot belang te weten hoe de bewoners aan 

deze weg hierover denken. 

In de eerste plaats blijkt uit de antwoorden dat 11,8% deze vraag met ja 

beantwoordde. Wanneer we deze groep mensen nader uitsplitsen is er een aantal 

van 39 personen (48,7%) die het vo lkstuinenplan geen goed idee vinden. 

Indien de gemeente een serieuze poging wi l ondernemen om aan (een deel van) de 

Anthony Fokkerweg volkstuinen te realiseren dient hieraan een goed overleg met 

de bewoners aan deze weg vooraf te gaan. 

Vraag 21 

Bent u een man of een vrouw? 

411 (60 ,4%) man nen beantwoordden de enq uête 

244 (35,9%) vrouwe n " " " 

25 ( 3 , 7%) blanco 

+ 
680 0 00%) 

De cijfer s bij deze vr aag sp reken voor z ichzel f . 

De ve rhouding tussen het aanta l mannen en vrouwen bedraagt 1, 7 

komt dat neer op ci r ca 2 : 1 . 

\ 

\ 

".\. . 
. I, 
\\ 
\\ 
\\ 
\ ! 
\ ' 

~ 
'\ 

\. 
\ ,' \}t 

1. Afge r ond 

De r eden waa rom ~eer man nen de enquête invulden komt waarschijnlijk doordat zij 

naar verhouding wat meer geb ruik van Anna's Hoeve maken (v i ssen , hond uitlaten, 

onve iligheid) . 

• 
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Vraag 22 

Wat is uw leeft~d? 

35 beneden de 25 jaar 51 van 55 tot 60 jaar 

47 van 25 tot 30 jaar 73 van 60 tot 65 jaar 

58 van 30 tot 35 jaar 83 van 65 tot 70 jaar 

52 van 35 tot 40 jaar 53 van 70 tot 75 jaar 

38 van 40 tot 45 jaar 31 van 75 tot 80 jaar 

44 van 45 tot 50 jaar 14 boven 80 jaar 

50 van 50 tot 55 jaar 

51 personen gaven geen leeft~d op 

Om enig inzicht te kr~gen over de leeft~dsopbouw onder de geënquêteerden en de 

bezoekers van Anna's Hoeve werd deze vraag ook opgenomen. In de voorafgaande 

vragen werd hiervan gebruik gemaakt. 

Van de 680 personen die de enquête invulden verzuimden 51 hun leeft~d te 

vermelden. De overige 629 zijn in twee ongeveer gelijke groepen te verdelen 

namelijk: 

tot SS jaar 

boven 55 jaar 

324 personen 

305 personen 

(51,5%) 

(48 ,5%) 

Het interessante hiervan is dat deze verdeling vrij aardig overeenkomt met de 

leeft~dsverdeling die het bureau voor Sociaal wetenschap pelijk onderzoek van de 

gemeente opgeeft voor buurt 50. De geënquêteerde wijk valt daar ook in. Dit 

bureau ve rstrekte namelijk de volgende cijfers over de leeft ijde n va n de 

bewoners: 

van 20 tot 55 jaar: 55% 

boven 55 jaar: 45% 

De verschillen tussen de percentages van de geënquêteerden en die van buurt 50 

z~n zo klein dat gesteld kan worden dat de enquête naar leeft~d representatief 

is voor de gehele geënquêteerde w~k. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat een redelijke doorsnee van de benaderde buurt 

bereikt is, waarbij gebruikers van Anna's Hoeve onder de mensen die de enquête 

invulden vermoedelijk wat oververtegenwoordigd zijn. (Dit laatste is 

overigens een gegeven dat zich vanzelfsprekend bij zeer veel soorten enquêtes 

voordoet). 

aantal 

Leef tijds verdel ing geënquêteerden 

83 -
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------l.~ leeftijd 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In september 1985 werd er door de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve en 

omstreken b~ 1850 gezinnen huis aan huis een enquêteformulier bezorgd. Vr~wel 

alle mensen wonen in de w~k die grenst aan het natuurgebied. Van alle 

bezo rgde enquêtes werden er 680 (36,76%) terugontvangen. 

In het navolgende z~n puntsgew~s de belangr~kste conclusies weergegeven. Het 

c~fe r ervoor verw~st naar de enquêtevraag hierover. Aldaar is een 

uitgebreidere toelichting te vinden. 

1. Niet minder dan 86% van de geënquêteerden bracht wel eens een bezoek aan 

Anna's Hoeve. 

2 . De meeste mensen (47 , 9%) bezoeken met z ' n tweeen het gebied. 

3 . Het aantal mensen dat met kinderen het natuurgebied bezoekt verschilt per 

keer en varieert van 23,1 - 41,9%. 

4. Het merendeel van de bezoekers van Anna ' s Hoeve vertoeft b~ de v~vers en 

omgeving (44,1%). Een ande r deel zoekt voora l de bospercelen op (30,9%). 

5 . Van de meeste personen duurt hun bezoek gewoonl~k 1 - l! uur (38,7%). 

6. a . De meeste mensen (46%) vinden nog alt~d dat er te weinig z itbanken 

z~n. 

b. Het aantal afvalbakken wordt als veel te wein ig e rvaren (59,6%). 

c. Ook het aantal speeltoestellen acht men te gering (50,9%). 

d. Over de plaats van de speeltoestellen is men in het algemeen tevreden 

(62,9%) . 

7 . De meeste mensen (60,1 %) z~n de mening toegedaan dat er alleen gefietst 

mag worden op aan te w~zen (fiets)paden . 

8. B~na driekwart van de geënquêteerden (74,5%) acht het noodzakel~k dat er 

iets gedaan wordt ten aanzien van loslopende honden . Onder de 

hondenbezitters zelf is 50% dezel fd e mening toegedaan. 

9 . Circa één op de v~f geënquêteerden is zelf hondenbezitter. Zij bezoeken 

voornamel~k de v~vers en omgeving en de speelweide . 

10. Van de geënquêteerden is b~na één v~fde deel (18,6%) de mening toegedaan 

dat er te veel ganzen z~n . 

11. Een overgrote meerderheid (70,9%) van de mensen is tevreden met de 

regelgev ing die er nu bestaat voor het vissen. 

12 . Ruim de helft (52,8%) van de ondervraagden vindt dat er op alle v~vers 

gevist moet kunnen worden. 
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13. Volgens 52,3% van de mensen is het noodzakel~k het aantal visplaatsen 

ten behoeve van invaliden uit te breiden. 

14. Onde r de mensen die zelf invalide, minde r- valide of slecht ter been z~n 

(12,7%) is tweederde eveneens van mening dat er meer aangepaste 

visplaatsen nod i g z~n . 

15. Ten aanzien van de bereikbaarheid van Anna's Hoeve voor minder-validen 

en invaliden vindt 36 ,4% dat de paden te slech t z~n. 

Onde r de doelgroep zelf is 52% dezelfde mening toegedaan . 

16. Een ruime meerderheid (62,3%) van de geënquê teerden mist geen bepaalde 

recreatiemogel~kheden in dit gebied . 

17 . Zowel mannen als vrouwen vinden dat er te weinig (politie)toezicht is . 

18 . Te weinig toezicht in Anna's Hoeve wordt vooral ervaren ten aanzien van 

ve iligheid van de bezoeker en van vernielingen (64,6%). Speciaal ten 

aanz i en van de veiligheid voelen vrouwen zich vier maal zo onveilig als 

mannen . 

19 . Het voorstel om langs de Anthony Fokkerweg volkstuintjes te realiseren 

wordt door 60 ,6% als positief ontvangen. 

20 . Van de mensen die zelf langs de Anthony Fokkerweg wonen vindt 36,3% dat 

ook een goed idee. Geen goed plan is de mening van 48,7%. 

21. De ve rhouding tussen het aantal manne n en vrouwen die de enquête 

bea ntwoordden bedraagt circa 2 : 1. 

22 . Ongeveer de helft van de ondervraagden is jonger dan 55 jaar, de andere 

helft dus ouder (respectievel~k 51,5% en 48,5%). Deze percentages komen 

overeen met de leef t~dsverdeling van de gehele wijk . 

Samenvattend kan gezegd worden dat een redel~ke doorsnede va n de 

benaderde buurt bereikt is. 
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AANBEVELINGEN 

Vanuit de conclusies die er bij de vragen getrokken zijn, was het mogelijk een 

aantal aanbevelingen te doen die van groot belang zijn voor het toekomstige 

beheer van het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. 

In uitgebreide vorm zijn deze opmerkingen te lezen bij de bespreking der vragen. 

Puntsgewijze worden ze hieronder weergegeven. Het cijfer tussen haakjes verwijst 

naar de desbetreffende enquêtevraag. 

(3) Bij nieuw te plaatsen speelvoorzieningen voor kinderen dient men 

rekening te houden met voorzieningen die aansluiten bij tenminste twee 

leeftijdsgroepen. 

(4) Het beheer en onderhoud van het gebied dient aanvankelUk de meeste 

aandacht te geven aan de vijvers en omgeving, vervolgens de bosgebieden, 

daarna de speelweide en tenslotte de berg bU de speeltuin. De 

uitzichtsmogelUkheden op de top van de berg zijn nog verder te 

verbeteren. 

(6) Het aantal zitbanken dient plaatselijk nog te worden aangevuld. 

Het aantal afvalbakken moet zo snel mogelUk op een hoger peil gebracht 

zijn. 

~Ie t de uitbreiding van het aantal speeltoestellen dient zo snel mogelijk 

begonnen te worden. Deze toestellen kunnen het beste op de speelweide 

geplaatst worden. 

(7) In het toekomstige beheersplan dient ook een fietspadenplan te worden 

opgenomen. Deze paden moeten duidelijk herkenbaar worden gemaakt. 

(8) Er dient een aanlijngebod voor honden te komen. Op één of twee, duidelijk 

a f te bakenen, terreingedeelten moeten honden los kunnen blijven lopen. 

De aanwezigheid van speciale hondentoiletten in deze gebieden dient 

nader te worden onderzocht. 

(10) Het is noodzakelUk op korte termijn het aantal ganzen terug te brengen 

tot een aanvaardbaar niveau. 
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(12) Voor een juist beheer van de oevers van de plassen dienen op korte 

termijn maatregelen te worden genomen, teneinde verdergaande erosie 

te voorkomen en deze terug te dringen. 

(13) 

Op de vergunning die een visser in Anna's Hoeve nodig heeft dient 

een opmerking te komen waarin staat dat hij zijn visplek weer schoon 

achterlaat. 

Over het aantal, de plaats en juiste uitvoering van nieuwe speciale 

visplaatsen voor invaliden dient nader overleg op gang te komen 

tussen de gemeente en belanghebbenden. 

(15) Er dient onderzocht te worden in hoeverre de paden (nog) beter 

begaanbaar kunnen worden voor invaliden. 

(16) 

Bij de vaststelling van een f i etspadenplan dient medegebruik hiervan 

door rolstoelgebruikers onderwerp van gesp r ek te zijn. 

Het verlenen van vergun ningen voor sportmanifestatiffimoet beter 

geco~rdineerd worden . Er dienen duidelij~eisen te komen over het 

schoonmaken van het natuurgebied na afloop van deze manifestaties. 

Realisering van de aanleg va n een jeu de boulesbaan op de speelweide 

is de moeite van het onderzoeken waa rd. 

Bij de belangrijkste toegangspaden dienen voo rlichtingsborden over 

Anna's Hoeve te komen. 

(17) Het is zeer gewenst over te gaan tot een intensiever politietoezicht. 

Dit toezicht dient bij voorkeur per fiets te wor den uitgevoerd en niet 

per auto. 

(19) De gemeente Hilversum moet de mogelijkheden onderzoeken volkstuinen te 

realiseren langs de Anthony Fokker\veg. Overleg met de aanwonenden is 

hierbij een eerste vereis te. 

, ~ 

-' ' -~~ 

Behoud Anna's Hoeve! 
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MEDEI.JERK ERS 

Het opstellen, uitvoeren, verwerken van de verkregen informatie e n de 

uiteindelijke opstelling van dit verslag kan uiteraard ni e t door één persoon 

worden gedaan. In het voorwoord en de inleiding werd hi e rover ook al een 

opmerking gemaakt. Naa st alle bestuur s lede n die meewerkten wille n wij daarom 

van harte bedanken: 

de leden T. Botte nhe ft 

J. Bouwhui s 

D. Deij s - Ba rlo 

K. De i js-Ha rtman 

H. Ha r de r-Elzinga 

W. de Jong h 

Th. Kr eme r 

T. de Nooy 

E. te r Ve l t 

de afde ling Groe nvoo r zieningen van de gemeent e Hilversum 

(de heer J . Kuiper , mev r ouw C. Pari s , de hee r J. Ni e ske ns) 

het burea u voo r Sociaal wetenscha ppel ijk onderzoek van de 

gemeen t e (de heer R. W. de J ong) 
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BIJLAGE 1 

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

SECRET ARIAAT 

Hilversum, 14 september 1985 

Geachte dames en heren, 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's 

Hoeve en omgeving wil graag te weten komen hoe de buurtbewoners en de 

bezoekers van Anna's Hoeve over dit natuurgebied denken. Wü willen 

onderzoeken wat de mensen er precies doen, waar men komt, hoe vaak, hoe lang, 

enzovoort. 

Met deze informatie kunnen wü dan de ideeën en wensen van de bevolking kenbaar 

maken bÜ de gemeente. Voor een goede inrichting van Anna's Hoeve is die 

informatie dringend gewenst. 

Wü stellen het daarom zeer op prUs indien u de bUgevoegde ~~g~~~~ wilt 

invullen. Het kost u circa 15 minuten van uw tUd. De enquête is anoniem, uw 

naam hoeft er niet op. 

Over twee dagen wordt deze enquête weer bij u opgehaald. Wilt u hem invullen en 

alvast klaarleggen? Bent u afwezig, vraag dan uw buren de enquête af te geven. 

Eventueel kunt u de ingevulde enquête ook zelf terugbezorgen op onderstaande 

adressen. 

Met dank voor uw medewerking, 

Het bestuur 

Is uw euquête niet opgehaald bezorg deze dan ~~~~~~~~ 23 september svp. bij: 

G. Toes, Weberstraat 1, Hilversum 

H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, Hilversum 

J. Deijs, Mercuriusstraat 17, Hilversum 
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E N Q u E T E 0 VER A N NA' S HOE V E 

N.B. per vraag slechts één hokje aankruisen 

1. Brengt 
o 

u wel eens een bezoek aan het natuurgebied van Anna's Hoeve? 
zelden of nooit (GA VERDER BIJ VRAAG 19) 

o minder dan 1 keer per maand 
o 1-3 keer per maand 
o 
o 

1 keer per week/4 keer per maand 
2 keer per week of vaker 

2. Zo ja, 
o 

met hoeveel personen bent u dan meestal? 
alleen 

o 
o 
o 

2 personen 
3- 5 personen 
meer dan 5 personen 

3. I nd ien 
o 

u Anna's Hoeve bezoekt heeft u dan meestal kinderen bij u? 
ik bezoek Anna 's Hoeve meestal zonder kinderen 

o 
o 

ik bezoek Anna's Hoeve meestal met kinderen van 0-5 jaar 
ik bezoek Anna's Hoeve meestal met kinderen van 6-12 jaar 

o verschilt per keer 
4. Bij een bezoek aan Anna 's Hoeve gaat u meestal naar: (Bij deze vraag mag u 

eventueel 2 hokjes aankruisen) 

o de speelweide 
o de vijvers en omgeving 
o de berg 
o de bospercel e n 
o anders, namelljk ............ . 

5. Mijn bezoek duur t m(estal : 
o ~ uur 
o ~ - 1 uur 
o 1 - l~ uur 
o meer dan l~ uur 

6. Bij het be zoek 
a) er zijn 

me r k ik ten aanzien van het ' bosmeubilair' het volgende op: 
o te veel zitbanken b) er zijn 0 te veel afvalbakken 
o voldoende zi t banken 0 voldoende af va lbakken 
r te wein ig zitbanken 0 te weinig afvalbakken 

c ) er zUn U ce veel spee ltoeste llen voo r de kinderen 
o voldoend e speeltoestellen voor de kinderen 
o te we iGig speeltoestellen voor de kinderen 

d) de p laat ~ va n de speeltoestellen vind ik: 
o re dichtbij de woningen 
o goed 
( . te '"era f van de woningen 

7. Hoe denk t u over fietsers in Anna's Hoe ve? 
o niet t u~l dt en in he t gebied 
o alleen (0ela [~ n op een aantal aan te wijzen (fiets)paden 
o overal vrij t o~la t en 

o geen mening 
o ander a nt woord , namelijk .. ........ . 

8. Hoe denkt u ove r honde n i n Anna's Hoeve ? 
o geen honden t oelaten in het gebied 
o alleen aangelijnde honden toelaten 
o loslopende honden toelaten op een klein gedeelte 
o loslopende honden overa l toelaten 
o geen mening 
o ander antwoord , namelijk ........ . 

9. Bent u zelf hondenbezitter? 
o ja 
o neen 

• 
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10. Wat is uw mening over de ganzen en eenden in Anna's Hoeve? (Bij deze vraag mag 
u eventueel 2 hokjes aankruisen) 

o er zijn te veel ganzen 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

er zijn te weinig ganzen 
er zijn te veel eenden 
er zijn te weinig eenden 
er zijn te veel ganzen en 
er zijn te weinig ganzen 
geen mening 

eenden 
en eenden 

11. Hoe denkt u over het vissen in Anna's Hoeve? 
o moet verboden worden (GA VERDER BUVRAAG 14) 
o toestaan zoals het nu is (tot en met 14 jaar of ouder dan 55 jaar, alleen 

voor Hilversummers) 
o geen mening 
o ander antwoord, namelijk ......... . 

12. Op welke plaatsen vindt u dat het vissen moet worden toegestaan? 
o de bergvijver en de speelweidevijver 
o de bergvijver, de speelweidevijver en de vijver grenzend daaraan (het 

"witte strandje") 
o op alle vijvers 
o geen mening 

13. Is het noodzakelijk het aantal invalide visplaatsen uit te breiden? (er is er nu 
één) 

o ja 
o neen 
o geen mening 

14. Bent u invalide, minder-vRlide of s lecht ter been? 
o ja 
o neen 

15. Bent u tevreden over de bereikbaarhe id van het gebied voor invaliden en minder
invaliden? 

o ja 
o neen, want de paden zijn te slecht 
o 
o 

neen, omdat 
geen menj_ n ~ 

16. Mis t u recreatieil1()~; el U~heclen b~j uw bezoek 0 

o ja , namelijk .... , ... . 
o neen 
o geen men i fl g 

17. Vindt 
o 
o 
o 

u dat er voLdoende ( politie)toezicht is in Anna's Hoeve? 
voldoende toezicht (GA VERDER BIJ VRAAG 19) 

18. Indien 
o 
o 
o 
o 
o 

19. Indien 
komen, 

o 
o 
o 

20. Woont 
o 
o 

te weini g toezich t 
geen men ing (GA VERDER BIJ VRAAG 19) 
u vindt dat er Le weinig toezicht is, is dat dan: 
ten aanzien van de veiligheid van bezoekers 
ten aiJnz] en VéH! vernielingen 
ten aanzien van veiligheid en vernielingen 
ander é1n two orci . namelijk .. ........... . 
ander antwoord , namelijk ............... . 

er op de open ruimte langs de Anthonie Fokkerweg 
wat is dan uw mening hierover? 
goed idee 
geen goed idee 
geen mening 

u zelf aan de Anthonie Fokkerweg? 
ja 
neen 

volkstuintjes zouden 



- 38 -

21. Bent u een man of een vrouw? o man o vrouw 

22. Wat is uw leeftijd? ......•... jaar 

ALS U (NOG) GEEN LID BENT VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. KUNT 
U DE VOLGENDE VRAGEN OVERSLAAN 

23. Vindt u dat de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve de afgelopen tijd goed 
gewerkt heeft? 

o slecht 
o matig 
o goed 
o geen mening 

Indien matig of slecht ingevuld, kunt u uw antwoord dan toelichten? Hebt u 
suggesties ter verbetering? 

24. Wat is uw mening over de Anna's Hoeve Courier? 
o slecht 
o matig 
o goed 
o geen mening 

Indien matig of slecht ingevuld, kunt u uw antwoord dan toelichten? Hebt u 
suggesties ter verbetering? 

25. Hebt u nog andere idee~n of suggesties waar de Vereniging zich mee zou moeten 
bezighouden? 
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BIJLAGE 2 

Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt heeft een groot aantal mensen 

allerlei aanvullende opmerkingen op de enquêteformulieren genoteerd. 

In deze bijlage zijn er een aantal opgenomen; zij vormen slechts een 

bloemlezing uit het totaal. 

Een 64 jarige schrijft: 

In overleg met de gemeente de Amerikaanse vogelkers snoeien, meer 

informatie verstrekken m.b.t. de natuur, het ontstaan van Anna's Hoeve, enz. 

Wijzen op de noodzaak van het beperken van het afval. 

Het aantal ganzen en eenden is vo ldoende. 

Duidelijk maken dat bromfietsen verboden zij n. 

Een S6 jarige schrijft: 

De vereniging zou zich veel sterker moeten maken om voor het gemotoriseerd 

verkeer Anna's Hoeve als verboden gebied te verklaren. 

Ben er van overtuigd dat Anna's Hoeve een uniek stuk natuurgebied is en 

daarom zou het sluiprouteverkeer door Anna's Hoeve verboden moeten worden. 

Een 47 jarige schrijft: 

Het moet in de toekomst een natuurgebied worden waar het voor iedere 

bezoeker een genot is te vertoeven èn in alle rust (auto 's zo veel mogeltk 

weren). Bomenbestand uitbreiden. ~ looi fietspad langs de v~vers, aansluitend 

op het fietspad langs Kievitsdal onder het spoorwegviaduct door. 

Peil vijverwater iets laten stijgen, sneller verversen, daardoor krijg je 

mooie rietkragen. Kortom, flora en fauna laten zegev ieren, dan is het in de 

toekomst ook als grootvader heerlijk toeven. 

Een 71 jarige man en eell 63 jarige vrouw schrijven ons: 

Er komen nog steeds bromfietsen vanaf de Lieberge r weg langs de spoorlijn de 

paden oprijden . Zelfs waar eens de trimtoestellen stonden. Op de wandelpaden 

dus de politie vragen, deze knapen een boete op te leggen, want anders helpt 

het nog niet dat de vereniging tweemaal per jaar de boel opruimt, want met 

al die regen deze zomer gaan de paden knap in de vernieling. 

Een 62 jarige schrijft: 

Omdat de oevers van de vijve rs zo schuin afl open kun je haast nooit met een 

visstoeltje recht zitten. Het meer bij het trimbaantje heeft te veel 
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brandnetels en overal veel rietstengels. Prachtig dat er een Vereniging 

voor onderhoud van Anna's Hoeve is. 

Een 82 jarige schrUft: 

Even vermelden dat ik er met genoegen kwam (lang geleden) en dat ik lid 

ben geworden omdat ik het zo belangrUk vind, dat deze mooie omgeving als 

natuurgebied blUft bestaan. Met dank voor al uw moeite en inspanning. 

Een 56 jarige schrUft: 

Graag een voetpad bU de snelweg onder de brug door langs de spoorlUn. Als 

je het bospad afwandelt langs de s peelweide loop je vast tegen de snelweg; 

je moet dan eerst weer terug naar de Zandheuvelweg onder de brug door lopen 

en dan rechtsaf langs Nieuwenoord en bU de spoorwegovergang kom je dan weer 

op de weg terecht om verder te wa ndelen. 

Graag bU die spoorwegoverga ng een tunneltje of voetpad langs de spoorlUn, 

afgezet met een hekje. Nu is het hek a l kapot omdat men er steeds onderdoor 

kruipt; heb het zelf menig keer gedaa n. 

Een 23 jarige schrUft: 

Dat sommige paden beter te belopen zouden zUn a ls overhangende takken 

werden verwUderd. 

De vaart tussen twee vUvers schoonmaken, riet verwUderen. 

Een 66 jarige schrUft: 

VUvers dieper maken . In dien mog e lUk me t name de speelweide vUv er. 

Een 30 jarige schrUft: 

Toezicht houden op de visse rs. Reden : i k heb acht een de n ge z ien met 

visgerei in de bek. 

Een 74 jarige schrUft: 

Veel last van honden di e vl a k bU j e lijn in het wat e r s pringe n. 

Een 63 jarige schrUft: 

Dat de jongens de eenden met s tokken s l aan en de men sen de hond en i n de 

vUvers doen en de eenden alle kanten opvliegen. 

Een 48 jarige schrUft: 

De eerste vUver (speelweide) een jaar dicht gooien voor het vissen en 

uitbaggeren; de kanten opnieuw inzaaien met gras en riet. 
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Een 27 jarige schrijft: 

Viswedstrijden met de gewone hengel (geen werphengel) e n voor al le led en 

va n Anna's Hoeve en voor alle leeftijden. 

Een 51 jarige schrijft: 

Ik zou juist de fiets ers meer veiligheid wi llen verschaf fen. De weg l angs 

de berg is een racebaan, waa r je je le ve n niet zeke r bent. 

Op het stuk afgesloten weg l angs de vijve rs rijden vaak a uto's. Op de 

speelweide van de kinderen zie je vaak brommers l angs de zandbakken r ijde n. 

Dat stuk weg langs de vijvers moet goed afges loten wo r de n. Achter de berg 

moet een fi e tspad komen zodat de fie tser veilig vanaf de Liebergerweg naar 

de Zandheuvelweg ka n komen. 

Een 30 jarige schrijft: 

He t is een st ukje natuur , kinderen vernielen er erg vee l maar ook 

volwassenen des te meer, voora l de vi sse r s . Ze schudden de eieren van de 

dieren die vooral erg last i g voor de vissers zijn . Het riet wa t er was is 

vernield, de f les jes en papier gooien ze ach ter zich neer, soms lijkt het 

een vuilstortplaats, bomen worden vernield . Toezicht zo u e r g op zijn plaa ts 

zijn. Alcohol isten vertoeven er ook vaak, voo r al tegen de avond . Als je niet 

uitkijkt kun je een grote mond krijgen . 

Een 46 jari ge schrijft: 

Graag zouden wij fatsoenlijke parkeerplaatsen langs de Anthon y Fokker~eg z i en . 

Nu wo r den alle graskanten stukgereden en daaraan wo rdt niets gedaan . Zie 

plan tsoentje op de hoek van Anth . Fokke r weg/ Liebergerweg waar al tijd auto ' s , 

ook olielekkende, op staan . 

Een echtpaar van 66 en 61 jaa r schrijft : 

Rondom de eerste vijver meer banken plaatsen, dan behoeven invalide en minder 

valid e mensen niet met stoelen e n dergelijke te slepen . 

Voo ral geen brommers in Anna ' s Hoeve zodat je tenminste fatsoenlijk kan 

wa ndelen. 

De Liebergerweg afsluiten voor a uto ' s want ze mogen daar niet rijden en doen 

he t toch. Ze kunnen over de ~linckele rstr aat . En op tijd de afvalbakken legen 

zoda t nie t a lles op de grond ligt . 

Er zijn zo veel mannen en ook vro uwen die niet vissen, zou daar de 

mogelijkheid niet voor bes taan om een jeu de boules club op te r i ch t en in 

Anna's Hoeve: er kunnen ma nnen en vrouwen aan meed oen . 

• 
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Een 63 jarige schr~ft: 

Fietspaden langs de drukke weg leggen. Deze weg is zeer gevaar l~k. 

Een 41 jarige schr~ft: 

De Anna's Hoeve berg: als je er vroeger bovenop stond kon je Laren bek~ken; 

nu niet meer. De berg wordt kaal. Als je er vroeger met een brommer opkwam 

had je een bekeuring. Nu k~ken ze er niet meer naar. Politie ho maar. 

Iemand schr~ft: 

Dat Anna's Hoeve voor de natuurliefhebbers mag bl~ven en vooral dat de jeugd 

r~p mag worden voor de natuur, niet voor buitensporigheden en 

ve rwaarlo zing . Ook de omgevallen bomen in de v~ve rs verw~deren . 
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jaargang 3 nr. 2, juli 1986 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Tijdens de laatste week van juni wanneer deze Anna's Hoeve Courier 

voor u wordt samengesteld, is het fantastisch mooi weer. Je zou haast 

vergeten dat er nog een Courier verschijnen moet! 

In "ons" Anna's Hoeve wordt druk gewandeld, gevist en heel wat afgepraat. 

De redaktie heeft zich intussen flink ingespannen om deze Courier weer 

vol te krijgen. 

In dit nummer zult u kunnen lezen dat het bestuur de afgelopen tijd volop 

bezig geweest is. 

Zo is er nu ook overleg op gang gekomen tussen onze vereniging en de 

politie. Een goede zaak. 

Opnieuw heeft de redaktie weer twee artikeltjes kunnen opnemen van de 

voor u inmiddels bekende leden mevrouw H. Harder-Elzinga en de heer 

J. Nijman. De bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Wie volgt deze 

getrouwen? 

Naar ik hoop leest u weer met veel interesse de Anna's Hoeve Courier en 

geniet u van een fijne vakantie. 



- 2 -

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Op woensdag 14 mei 1986 heeft een bestuursdelegatie van onze 

vereniging het ~~EE~~!_~~!_~~_~~~~~!~~~~~~!~!~~ aan de commissie 

voor Verkeer, Vervoer en Milieu aangeboden . Toegezegd werd dat het 

rapport bij de behandeling van het beheersplan voor Anna's Hoeve zal 

worden betrokken en dat het nog in de commissie besproken zal worden. 

De Gooi- en Eemlander wijdde een groot artikel aan de publikatie van 

de enquêteresultaten. 

Tijdens de vergadering van de commissie Verkeer, Vervoer en Milieu 

heeft ons bestuur opnieuw gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht. 

Op de agenda stond de :~~~l~~_~~~_~~~_~~~~~~~~~~_!~~!~E~~ langs de 

weg over Anna's Hoeve". Wij hebben een aantal suggesties gedaan om de 

kruising van dit fietspad ter hoogte van de Liebergerweg -

Minckelerstraat en tegenover de uitspanning Anna's Hoeve een veiliger 

inrichting te geven. Voorgesteld werd de mogelijkheden tot het 

aanbrengen van verkeersdrempels langs het fietspad aldaar te 

onderzoeken. Het was overigens zeer frustrerend dat wij onze mening 

hierover pas om 00.10 uur (1) naar voren konden brengen. Om tenslotte 

circa tien minuten over dit punt te kunnen praten moest er vanaf 

20.00 uur ruim vier uur gewacht worden ... 

Op onze oproep om ter aankondiging van de schoonmaakactie tweemaal per 

jaar een week lang een ~!i~~~~ voor het raam te hangen reageerden de 

volgende personen: mevrouw Harder, de heren Schnitger, Kremer, Rietdijk, 

Vlaanderen, R-enzenbrink, Brouwer en Van 't Veldt. 



- 3 -

Een bestuursvertegenwoordiging heeft een gesprek gehad met de heer 

Pruis, de ~~E~~~!~~!_~~~_~~!_E~~!~~E~~! Anna's Hoeve. De heer Pruis 

bood daarbij zijn medewerking aan aan onze vereniging. 

Bij de grote ~~~~~~~~~~~~!~~ door onze vereniging op woensdag 2 april 

j.l. is opnieuw veel werk verzet door ruim dertig personen. Ook de 

gemeente was met drie man en veel materiaal goed vertegenwoordigd. 

De samenwerking verliep weer op een voortreffelijke manier. 

Op deze actiedag werd ook het oude ijzeren hekwerk langs de bosrand 

van de Anthony Fokkerweg verwijderd. Een door ons ingeschakelde oud

ijzerhandelaar kon na afloop maar liefst 1400 kilo oud ijzer meenemen. 

De notulen van de laatste algemene ledenvergadering d.d. 14 april 1986 

vindt u om praktische redenen in de volgende Courier. 

Advertentie 

Gevraagd met spoed een 

secretaris/secretaresse 

t.b.v. de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

inlichtingen bij de heer G. Toes 

Weberstraat 1 te Hilversum tel. 855951 

Het bestuur heeft nog geen nieuwe secretaris of secretaresse kunnen vinden. 

HeIlicht is dit baantje iets voor u of heeft u een kennis die er geschikt 

voor is? 

De enige eis die gesteld wordt is dat u enigszins zelfstandig een brief 

op kunt stellen. Kunnen typen strekt tot aanbeveling. 
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IN GESPREK MET DE GEMEENTE (4) 

J. Harder 

Op 5 maart 1986 was het voor de vierde maal dat er overleg plaats vond 

tussen onze vereniging (de heren G. Toes en J. Deijs) en de afdeling 

Groenvoorzieningen (mevrouw C. Paris en de heren J. Kuiper en D. 

Landsmeer). 

Afgesproken werd dat de volgende gezamelijke ~~~~~~~~~~~~!~~ zal 

plaatsvinden op 2 of 3 april. Er zal dan opnieuw zwerfvuil worden 

verwijderd. Het oude, niet meer gebruikte hek langs de Anthony Fokkerweg 

kan worden weggehaald. Het uitzicht op de berg zal verder worden verbeterd. 

Voor de ~~!~~!~~_~~_~~_~~~~ zal worden nagegaan of er borden geplaatst 

kunnen worden om auto's op de berg te kunnen weren. Op wat langere termijn 

werd voorgesteld aan de voet van de berg houten paaltjes te plaatsen 

zodat auto's er niet meer op kunnen . 

De behandeling van ons verzoek tot ~!~!~~!~~~_~~~_~~_~~~~~~~~~~~~ in 

Anna's Hoeve is na het advies en calculatie van de dienst GGR terecht 

gekomen bij de dienst Stadsontwikkeling. , Aangedrongen is op een spoedig 

voorstel aan B & W. 

Er circuleren wat berichten over eventuele ~~~~~~~~~~_~~~_~~_~~!~~~r 

~~~~~~~~~. De gemeenteraad heeft besloten op de braakliggende gronden in 

de toekomst tot woningbouw over te gaan. Voor realisering zal het huidige 

bestemmingsplan eerst gewijzigd moeten worden (momenteel is de bestemming 

nog "Rondweg!!). Uitvoering van een en ander wordt voorlopig niet 

verwacht. 

Bij de opstelling van het ~~~~~~~E!~~ zal uitgegaan worden van de huidige 

situatie en de stabilisering daarvan. Op deze manier is het snelste 

r 0sultaat te verwachten ten aanzien van rijkssubsidies (bosbijdrage) en een 

voortzetting van het onderhoud. Op dat moment komt er ook geld beschikbaar 

voor bijvoorbeeld het onderhoud van de oevers van de vijvers. Wensen en 

aanbevelingen uit onze enquête zullen in overleg met de gemeente worden 

nagelopen in verband met de inpasbaarheid in het beheersplan. 

Er wordt nu een plan voorbereid voor de ~~~!~~_~~~_~~~_!~~!~E~~ langs de 

Minckelerstraat dat aansluit op het fietspad van de Zandheuvelweg. Het zal 

een tweerichtingsfietspad worden met verlichting. De uitvoering wordt eind 

1986/begin 1987 verwacht. 
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VUIL STORTEN, EEN BEKEURING EN DAN .... ? 

J. Harder 

Urlderstaand kranteberichtje was onlangs te lezen in de Gooi- en Eemlander. 

Een lid van onze vereniging zag iemand vuil storten in Anna's Hoeve. De 

persoon in kwestie kreeg een proces-verbaal. Maar wat is nu het geval? 

Na het geven van de bekeuring was voor de politie deze zaak kennelijk 

afgehandeld. Echter, het gestorte vuil bleef liggen en ligt er nu (28 juni) 

nog steeds! 

Is dit een juiste gang van zaken? Waar gaat het eigenlijk om: een bekeuring 

innen of om een natuurgebied schoon te houden van illegale vuilstort? 

Waarom heeft de politie de man niet verplicht z'n vuil weer op te ruimen 

en bijvoor beeld naar de VAM-stort bij Crailo te brengen? Blijft de 

betrokkene hierbij in gebreke dan kan de gemeente op kosten van deze persoon 

de rommel laten verwijderen! 

Alleen als er doortastender wordt opgetreden zullen dergelijke praktijken 

achterwege blijven. Schort er in deze ook niet het nodige aan de 

communicatie tussen enerzijds de (reinigings)politie en anderzijds de 

gemeentelijke diensten voor GGR en RVM? 

Politie, hoofden van dienst, raadsleden let op uw zaak! 

Vuil storten 
Een Hilversummer is geverbaliseerd 

op verdenking van het illegaal storten 
van vuilnis. Omwonenden van de Lie
bergerweg, die de man het vuilnis za
gen storten in naburig gelegen bosjes, 
waarschuwden de politie. Agenten 
maakten een einde aan de illegale 
praktijken~ 
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OVERLEG MET DE POLITIE 

G. Toes 

Op donderdag 10 juni 1986 vond op ons verzoek een gesprek plaats met de 

politie van Hilversum. Namens de politie was aanwezig hoofdinspecteur 

mr. J.J. Minnaar en voor onze vereniging schrijver dezes en de heer J. 

Deijs. 

Aanleiding tot dit gesprek was de uitkomst van de enquête welke wij ook aan 

de politie hadden aangeboden. 

De heer Minnaar meldde ons dat er sinds 1 januari een coördinator voor 

milieuzaken functioneert. Deze politieman is brigadier Beker. Voor alle 

vragen ten aanzien van het milieu is hij te bereiken via het 

politiebureau (tel.: 45544). 

Voor de surveillance in de natuurgebieden rondom Hilversum heeft de politie 

vier hondengeleiders in dienst. Het natuurgebied van Anna's Hoeve valt 

onder het toezicht van de heer Koetsier. Hij is in het bezit van een 

Mechelse herder. (Naar aanleiding van dit overleg is de heer Koetsier al 

even komen kennismaken met onze voorzitter de heer G. Toes (redactie». 

Wij vroegen de hoofdinspecteur ook naar zijn mening over het afsluiten van 

de Liebergerweg in Anna's Hoeve. Met ons was hij van mening dat deze beter 

afgesloten kan worden. 

Ook onze suggestie om bij de toekomstige kruising van het aan te leggen 

fietspad en de Liebergerweg - Minckelerstraat verkeersdrempels aan te 

leggen vond hij geen gek idee. 

Voorts is er nog gesproken over vernielingen, brandjes stoken en politie

toezicht in Anna's Hoeve. 

Naar het oordeel van de heer Minnaar schort er ook nog zeer veel aan de 

coördinatie tussen de gemeentelijke diensten en de politie. Hij deelde mee 

dat de politie hierin graag verbetering ziet en bereid is daaraan mee te 

werken. 

Over niet alle onderwerpen zijn wij het eens geworden, maar dit eerste geprek 

is erg nuttig geweest. Afgesproken is dat wij de politie zullen blijven 

informeren. 
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Naschrift: 

De ironie wil dat er 's avonds op dezelfde dag van bovengenoemd gesprek er 

twee mannen op de berg in Anna's Hoeve een vuurtje stookten. De politie 

heeft hen verscheidene malen gesommeerd hieraan een einde te maken. Toen 

zij dat niet deden zijn ze meegenomen naar het bureau .... 

Uekwerk Anthony Fokkenf)eg gesloopt 

Vrij~ers schonen 
onIgeving Anna~ s Hoeve 

HILVERSUM - Meer dan dertig 
vrijwillig..,. zijn vandaag en gi8~ren 
in touw &,eweest om de omgeving van 
Anna's Hoeve ie schonen. In samen
werlting mei de afdeling wijkonder
boud van de gemeente hebben leden 

I van de Vereniging Tot Behoud van 
Anna'! Hoeve onder meer papier, tui
nalvaJ en metaal geruimd. 

De Gooi- en Eemlander 

donderdag 3 april 1986 
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BOMEN OVER .... VAN ALLES EN NOG WAT 

In de loop der tUd heb ik verschillende leuke gegevens verzameld over 

planten en dieren in de natuur. Het leek mU wel aardig om deze 

gegevens eens aan u door te geven. Zo bUvoorbeeld over de regenworm. 

Wie kent die niet, die versnaperingen voor de merel, vooral in deze tUd, 

nu zU jongen moeten voeren? Eén mol eet zo'n 2t ons wormen per dag. 

Maar wist u dit: in 1 hectare mals weiland kan 2000 à 3000 kilo wormen 

voorkomen. Als een gemiddelde worm 10 gram weegt is dat zo'n 200.000 à 

300.000 wormen per hectare. Een worm verplaatst dagelUks ongeveer zUn 

eigen gewicht aan aarde. Volgens bovenstaande wordt er dan zo globaal 

per jaar 600.000 à 900.000 kilo aarde door de aanwezige wormen 

verplaatst. 

Vaak zie je om een regenworm een wat dikkere ring (het zadel) zitten. 

Deze slUmring past om het lichaam van deze tweeslachtige dieren. Als 

de ring van het lichaam schuift, passeert deze eerst de plek van de 

mannelUke zaadcellen, die worden meegenomen . Daarna komt de ring langs 

de eileider; de eitjes komen in de ring terecht en worden bevrucht. De 

ring schuift van het lichaam en wordt een bolletje, waaruit de jongen 

later komen. 

Heksen zUn als de dood voor adelaarsvarens. U weet wel, die grote, hoge 

varens. Daardoor wordt het huis, waar deze varens groeien tegen veel 

onaangename gebeurtenissen beschermd. De plant heeft zUn naam gekregen 

vanwege het feit, dat men er - als de wortelstok bU de grond wordt 

afgesneden - met enige moeite een dubbele adelaar in kan zien. 

Onder min of meer gunstige omstandigheden kunnen bomen tamelUk oud 

worden in Nederland. 

iep: ISO 300 jaar, 

den: 100 200 jaar, 

Een eik: 200 - 400 jaar, linde: 

berk: 100 - ISO jaar, populier: 

wilg: 50 - ISO jaar. 

200 - 500 jaar, 

50 - ISO jaar, 

Een koe heeft 4 magen. Als ze eet komt het voedsel eerst in de grootste 

maag, de pens. Als de pens vol is komt het voedsel met beetjes terug in 

de mond. Dan kauwt de koe het fUn (herkauwen). Dan wordt het weer 

ingeslikt en komt het in de netmaag, waar het verder wordt verteerd. 



- 9 -

Vervolgens gaat het voedsel naar de boekmaag. Hier wordt het vocht eruit 

gehaald. In de vierde maag, de lebmaag, wordt het nog fUner gemaakt, 

zodat het daarna in de darmen verwerkt kan worden. Onbruikbare stoffen 

gaan er uit (mest) en voedzame bestanddelen worden via de darmwand 

in het bloed opgenomen. 

"Onder peppels, onder eiken moet je niet voor bliksem wUken, maar bij beuken 

en bij berken zul je nooit een bliksem merken". 

De noordse stern broedt elk jaar in de poolstreken van het hoge noorden 

en overwintert op het pakUs van de zuidpool, waar het dan zomer is. 

Och, dit heeft allemaal niet zo veel met Anna's Hoeve te maken, maar het 

is toch wel leuk om te weten. 

J. Nijman 

VOGELKIJKEXCURSIE IN ANNA'S HOEVE 

Op verzoek van een aantal leden zal er op zaterdag 26 juli a.s. een 

vogelkijkexcursie in Anna's Hoeve worden gehouden. 

De bedoeling is om tijdens een rondwandeling door het gebied aan zoveel 

mogelijk soorten vogels die we zien en horen aandacht te besteden. 

De excursie zal worden geleid door ons bestuurslid de heer J. Harder. 

Wie mee wil wordt verzocht zich telefonisch op te geven bU de heer 

Harder, telefoon 852842. 

De excursie vertrekt om 06.00 uur vanaf de kruising Anthony Fokkerweg -

Liebergerweg en zal 11 - 2 uur duren. 
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BODEMVERVUILING IN ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

Op verzoek van ons bestuur vond er op 13 mei 1986 een informatief gesprek 

plaats tussen onze bestuursleden en de heer P. van der Linden van 

Milieudefensie - Hilversum. 

Middels een uitgebreid verhaal toegelicht met behulp van enig 

kaartmateriaal bracht de heer Van der Linden ons wat beter op de hoogte 

van de oorzaken en gevolgen van de bodemverontreiniging. Volgens Van der 

Linden is bij de aanleg van de speelweide indertijd gebruik gemaakt van 

verontreinigde grond afkomstig van de vuilnisbelt waar nu de sportvelden 

van Anna's Hoeve liggen. De sportvelden zelf zijn dus ook aangelegd op een 

sterk vervuilde ondergrond (vuilnisbelt). 

Indien er toe wordt overgegaan de sportvelden (oppervlak 25 hectare) en 

speelweide weer schoon te maken dan zal er zeker een 11 meter dikke laag 

grond moeten worden afgegraven. De kosten hiervan worden geraamd op circa 

23 miljoen gulden! 

De vijvers in Anna's Hoeve zijn, althans wat het water betreft de laatste 

jaren beduidend schoner geworden. De problemen zitten hier in de aanwezige 

zware metalen die zich voornamelijk in de sliblaag bevinden. 

Ook voor de vijvers geldt dat de enige oplossing voor het schoonmaken 

uitgraven ervan inhoudt. Volgens een onderzoek van Klinkspoor is de 

sliblaag gemiddeld van halve meter dik. 

Afgezien van de kosten van dit werk weet niemand waar je nu met de 

afgegraven, vervuilde grond heen moet. Een oplossing hiervoor lijkt nog niet 

in zicht. Echter, door het schoner worden van het water zelf is er een 

nieuw probleem ontstaan. Dit klinkt raar maar het volgende is gaande. 

Tn de bergvijver wordt via het Laarder Wasrneer behoorlijk schoon water 

ingelaten om de vijvers van Anna's Hoeve op peil te houden. 

Dit schone water zorgt ervoor dat de aanwezige sliblaag langzaam maar zeker 

oplost. Hierdoor komen de zware metalen uit dit slib "los" te liggen. Ze 

vallen op de zandbodem en zakken met het water dat in de bodem 

infiltreert verder de grond in. Het gevaar is daardoor groot dat deze 

zware metalen na verloop van tijd in de grondwater-stromen terecht komen en 

daarmee de drinkwatervoorziening in groot gevaar brengen. Het zal zeer 

moeilijk en kostbaar zijn ze ooit weer daaruit te verwijderen. Vanuit het 

oogpunt van de volksgezondheid en om verdere kostenstijgingen te voorkomen 

is het dus noodzakelijk de vijvers van Anna's Hoeve (en het zelfde geldt voor 
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het Laarder Wasmeer) zo snel mogelijk schoon te maken (te saneren). 

Deze gigantische schoonmaakactie is alleen mogelijk met behulp van veel 

geld van rijk en provincie. De gemeente die ook mee zal moeten betalen, 

moet echter zelf eerst een oriënterend onderzoek doen en een overzicht 

van de verontreinigingen in het gehele gebied maken. Ook dat kost veel 

geld. 

Het is echter aan de gemeenteraad van Hilversum om te bepalen hoeveel geld 

er beschlkbaargesteld wordt om deze onderzoeken in de vijvers te verrichten. 

Tot nu toe beperkte de gemeente zich tot twee onderzoeken per jaar (à 

f 50.000,--). De bedoeling is dat er in 1986 of 1987 nader onderzoek 

wordt uitgevoerd in Anna's Hoeve, het Laarder Wasmeer en op de 

stapel plaats Crailo. 

Als Vereniging tot Behoud van Anna 1 s Hoeve zullen we proberen de vinger aan 

de gemeentelijke pols te houden. 

Vereniging doet aanbevelingen in rapport 

Anna's Hoeve wil aan vijvers 
voorrang geven bij onderhoud 

(Van onze verslaggever 
Frans Raven) 

ffiLVERSUM - Ik Vereniging Tot 
Behoud van Anna 's Hoeve en. Om
streken beeft ~ravond de enquete
resultaten over dt' lnrlchUng en bet 
beheer van bet natuur- en reereaUe
gebied gepresent.eerd. Ce leden van de 
rllRdsconunls5le milieu kregen bel 
rapport als eerste aangeboden. Het be
vat lal vaD aanbeveUngen. die zijn op
gesteld uit een in het najaar gehouden 
E"nquete onder de omwonenden van 
Anna·s Hoeve. 

De Gooi- en Eemlander 

donderdag 15 mei 1986 



- 12 -

DAGDROMEN AAN DE VIJVER, 28 MEI 1986 

H. Harder- Elzinga 

Woensdagavond 28 mei ging ik 's avonds om half zeven, een beetje droevig 

en ook narrig gestemd, naar onze vijver, hopend daar m'n evenwicht weer te 

vinden. Met een rustige tred bereikte ik de vijver vanaf de Liebergerweg. 

Stilstaand liet ik het geheel op me inwerken. Heerlijk voelt dat en zó 

dicht bij huis. Je vergeet de dingen, die je hier deden komen direct. Zo 

ging ik weer verder naar de speelweide en vleide me op de eerste de beste 

bank in het zonnetje neer, terwijl de vogels zich lieten horen in de bomen. 

Heerlijk warm en een beetje wind om me heen en wat zie je dan weer veel; 

Aan de overkant waar ik vandaan kwam, een hele bank vol met heren, die 

elkaar heel wat te vertellen hebben en vele keren per week waarschijnlijk. 

De vier vissers rond de plas en één dame, bezig met de hengel. (Heet dat 

een vis-ster?). Honden op de speelweide, die even heerlijk los mogen lopen 

of spelen met hun baas of bazin. En dan natuurlijk de vissen, die boven 

water springen en plonzen. 

De zon schijnend op het water, waardoor je de hoge bomen van de Anthony 

Fokkerweg in het water ziet en daar, nàg dieper in het water de wolken er 

in weerspiegelen. Zon, een gedeeltelijk blauwe lucht, wolken, groen en 

water. Wat een combinatie om naar alles te kijken. En de wind, die het 

water laat rimpelen waardoor de zon, die op die rimpels schijnt allemaal 

spetterende glinsterende lichtjes tovert, die als het ware aan- en uitgaan 

en van her naar der springen. Scherp aan je ogen maar betoverend mooi. 

Heerlijk om dat allemaal te mogen waarnemen en in op te gaan. Toen de 

hchtjes weg waren, vanwege een wolk voor de zon, vervolgde ik m'n weg waar 

een stukje verder ganzen en eenden druk in de weer waren. Een futen paar 

sloeg ik gade; pa en ma met drie jongen. Eén oude fuut zwom met een jong 

op haar rug en twee jongen zwommen mee. De andere fuut kwam met een visje 

in z'n bek aanzwemmen en gaf het aan de jongen in het water. Ze 

probeerden het beide doch konden het nog geen baas om op te eten, zodat 

de volwassen fuut het weer uit het water viste, z'n snavel omhoog stak 

en het verorberde. 

De ganzen, staande in ondiep water aan de kant poetsten hun veren in de 

zonneschijn en genoten er zichtbaar van. Twee jongen zwommen rond met 
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enkele volwassen ganzen. De kleuren geel en wit van het ene jong waren 

veel feller dan van de andere, waardoor ook het bruin van z'n rug mooier 

uitkwam. 

Ik verliet de ganzen en genoot verder van alle geuren om me heen, 

verschillende kleuren groen en enkele wit bloeiende bomen (krentebomen?). 

Na een praatje met de dame, die daar al enkele uren viste maar niets 

had gevangen, verliet ik onze vijver met een heel rustig gevoel, wetend 

weer iets heel moois gezien te hebben. 

't Was een heerlijk uur in ons Anna's Hoeve, een natuurlijke energiebron om 

bij te tanken! 

JULI - AUGUSTUS 

Is de eerste juli regenachtig, 

geheel de maand zal wezen twijfelachtig. 

Drie dagen v66r Sint Jacob goed 

een korenoogst in overvloed. 

Werken met Sint Anna de mieren, 

dan zult g'enen lange winter vieren. 

In augustus regen, 

geeft de wijnoogst zegen. 

Noordenwind in augustus opgestaan, 

brengt standvastig weder aan. 

Als Sint Dominicus gloeit, 

een strenge winter bloeit. 
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VOOR DE JEUGD (6) 

Wegens plaatsgebrek kwam deze rubriek in de vorige Courier te vervallen. 

Maar nu aan het begin van de zomervakantie zijn we er weer. Dit keer een 

onderwerp dat alles te maken heeft met de natuur, namelijk de wind. 

Winderig weer is vliegerweer, vooral aan het strand, de duinen of op de 

heide. 

Je ziet de laatste tijd allerlei soorten vliegers, ook die op een vogel 

lijken. Er zijn stootvogels die daarop aanvallen, erin verward raken en 

daardoor de dood vinden. Maak daarom een ouderwetse vlieger. Ga als volgt 

te werk. 

Leg twee vliegerlatjes op elkaar en 
bind ze met dun touw aan elkaar 
vast. Leg het lange /at je ( 1 m 
lang) precies over het midden van 
het kone vliegerlatje ( 70 cm 
lang). 

Bind aan de uiteinden van de 
lange vliegerlat een touw vast. Het 
touw moet precies ZO lang zijn , dat 
het een punt van de kone lat raakt 
(stippellijn) . 
Knoop op dit punt een lus in het 
touw. Hieraan komt later het 
vliegenouw vast re zinen . 

o 
De staan wordt gemaakt van 
snijlOuw en rolletjes krantepapier. 
Of van lange repen oude doeken. 

Verbind de vier uiteinden met 
snijtouw. Maak het touw op de 
uiteinden van de latjes goed vast. 

Leg het latwerk op vliegerpapier 
en knip er ruim omheen 
(spikkel/ijn). 

Trek de kone /at iets krom en Maak nu het papier aan de vlieger 
verbindt de twee punten met touw. vast. Vouw de randen om het 
Maak het touw goed vast. touwen lijm de randen vast. 

Hier aan de achterkant een houtje 
klemmen als de vlieger scheef in 
de lucht hangt. Anders gaat hij 
rondjes draaien 

Wie iets over zijn ervaringen met het maken van de vlieger of het vliegeren 

ermee wil opschrijven, kan er op rekenen dat wij dit in de volgende 

Courier zullen plaatsen. Wie schrijft er wat? 
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Er zijn nog steeds een redelijk aantal rapporten over de enquête beschikbaar. 

Wie er één wil hebben kan deze gratis afhalen bij de heren G. Toes en H.S. 

Kwappenberg (adressen zie binnenzijde oranje schutblad) of bij de heer J. 

Deijs, Mercuriusstraat 17 te Hilversum. 
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

s ecretaris: W. Deijs, Tjonger 24, 1273 WD Huizen 

penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam: ............................................................................. . 

Adres: ........................................................................................ 
Plaats: ............................................................................ e ............. ~ ............... . 
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 



D E A N NA' S HOE V E C 0 U R IER 

IS EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

OPGERICHT 17 APRIL 1984 

Het bestuur 

Voorzitter G. Toes, Weberstraat 1, Hilversum, tel. 855951 

Sekretaris: idem (waarnemend secretaris) 

Penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, Hilversum, tel. 857385 

Leden J. Deijs, H. Eerenberg, J. Harder, L. Philips-Verstegen, 

M. Veerman-Nijhuis 

Kontributie minimaal f 3,65 per jaar 

Postgironummer: 4920844 t.n.v. Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve 

Redaktieadres J. Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel. 852842 

Typewerk M.M.J. Harder-Staal 

Verzending M. Veerman-Nijhuis, Borneolaan 38, Hilversum, tel. 13772 
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jaargang 3 nr. 3, november 1986 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

De zomer ligt alweer enige tijd achter ons. Tijd dus voor de l~atste Courier 

van dit jaar. 

De afgelopen maanden is er van alles gebeurd in en rond ons Anna's Hoeve. Zo 

is er tijdens de traditionele schoonmaakactie weer veel werk verzet. Een klein 

groepje mensen kwam zelfs een week later nog eens terug om het werk aan het 

Berkenlaantje af te maken. Geweldig! 

Bestuursleden voerden overleg met de verschillende 'gebruikers' van Anna's 

Hoeve en leidden een aantal raadsleden en ambtenaren rond om onze mening over 

het beheer en onderhoud in het natuurgebied te geven. 

Dit en vele andere zaken komen aan de orde op de komende ledenvergadering. 

Graag uw aandacht hiervoor. 

Tenslotte biedt de redaktie haar verontschuldiging aan voor het late verschijnen 

van deze Courier. Haar helaas, het ging nu eenmaal niet anders. 
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ACENDA Al.GEMENE LEDENVERGADERING 

Maandag 24 november in de Ontmoetingskerk, Minckelersstraat te Hilversum. 

A8nvang 20.00 uur. 

- J. Opening. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 1986 

(zie elders in deze Courier). 

:l. a) Ingekomen stukken. 

h) Uitgaande stukken. 

4. Merledelingen en plannen van het bestuur. 

"j. Rondvraag. 

6. Sluiting. 

N i l afloop van de vergadering zal de heer Jaspers of de heer Vlaanderen van het 

(;ooisch Natuurreservaat een dialezing verzorgen over de terreinen die zij 

beheren in het Gooi. 

Wees eens een bezoeker' 

RESTOl) RSMEDEDEL INGEN 

Door omstandigheden vervalt dit keer de rubrjek Bestuursmededelingen. Op de 

algemene ledenvergadering van maandag 24 november a.s. zullen deze 

rnondeling worden gegeven. Naderhand zult u ze in de notulen van deze 

vergadering aantreffen. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 14 april 1986 

in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: mevr. Kwappenberg, mej. E. Kwappenberg en de heren W. 

Deijs, Hilgers, Van de Hooff, Nuyten en Van Zalingen. 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

De ~~!~!~~ van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd. 

f~~~~~~~~_~!~~~~~:Er is een brief van de heer Prins gekomen waarin de heer en 

mevr. Rietdijk een pluim krijgen voor het schoonhouden van Anna's 

Hoeve. 

~~!~~~~~~_~!~~~~~: Het rapport over de enquête is naar de wethouder van milieu, 

mevrouw Homan, gestuurd. 

Het j~~~~~~~!~~_!~~~ van de secretaris wordt doorgenomen en goedgekeurd. 

De kerstkaarten aktie heeft 80 nieuwe leden opgeleverd. Dit jaar wordt de aktie 

uitgebreid met het Riebeeckkwartier. 

De kasboeken zijn door de ~~~~~~~~~~~~gecontroleerd en goedgekeurd. 

De penningmeester wordt ged~chargeerd met dank voor zijn werk. 

In de ~~~~~~~~ van 1985 is een fout geslopen; sald o moet zijn f 1.1004,70 (staat 

f 1005,70). 

Over de ~~~~~!~~~ 1986 worden toelichtingen gegeven. 

Er is een andere bank genomen; de rente bij de AMRO bank was te laag. Bij N.M.B. 

is de rente 4!%. Bij de N.M.B. komt de ledenadmin istratie in de computer, de 

directie heeft f 150,00 subsidie gegeven voor de aanloopkoèten. 

Aanschaf schrijfmachine is niet nodig; er kan samen gedaan worden met het 

N.l.A.C., dat een schrijfmachine heeft. 

De benoemi.ng van de ~~~~~~~~~~~~: De heer Van Zalingen treedt af. In de 

kascommissie worden gekozen: de heer Hilgers, de heer Schnitger, de heer 

Vlaanderen, reserve is mevrouw Lam. 

Voor de ~~~!~~~~~~E~!~~!~~ hebben zich geen tegenkandidaten gemeld zodat het 

bestuur bij acclamatie wordt herkozen. Het bestuur wordt gemachtigd om iemand 

anders aan te zoeken als sekretaris daar de heer W. Deijs zich niet meer 

beschikbaar stelde. 

Het bestuur komt tenslotte met de volgende ~~~~~~!~~~~~: 

Er is een gesprek geweest met de heer Pruis, exploitant van restaurant Anna's 
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Hueve. Deze heeft toegezegd dat de vergaderingen daar gehouden mogen worden 

met gratis thee, koffie en vergaderruimte. 

Met de exploitant van de speeltuin de heer Krekel zal nog een gesprek worden 

gevoerd over de papiertroep van de daar gekochte consumpties. Gevraagd zal 

worden om zelf een beetje de rommel op te ruimen. 

Naar aanleiding van de gehouden enqu~te en de conclusies daaruit wil het 

bestuur met de wethouder van milieu en de raadsleden een rondgang maken door 

Anna's Hoeve. Ue aandacht zal gevestigd worden op bodemslik in de vijvers en 

het achterstallig onderhoud. 

[n oktober begint men met de aanleg van een fietspad langs de Minckelersstraat. 

Deze zal beginnen bij de Anthony Fokkerweg en aansluiten op het fietspad naar 

Baarn. 

De eerste vijf jaar komen er geen huizen op het open terrein langs de Anthony 

Fokkerweg. 

Het hestuur wil een gesprek met de politie over beter toezicht in Anna's Hoeve. 

In de ~~~~~~~~8 komen de volgende zaken aan de orde: 

Heer Brouwer~ Er zijn bomen gezaagd bij het zogenaamde 'Pluismeer' 

(bedoeld wordt het vennetje langs de weg naar Heidebloem). Dit 

is door particulieren gedaan. Staat slordig. 

Mevrouw Udo: Kan er een beschoeiing gemaakt worden op de 

plaatsen waar de ganzen het water in gaan? Nu ontbreekt deze 

en stroomt het zand de vijver in. 

Heer Diepgrond: Er is een klacht geweest van twee nieuwe leden 

dat er te vlug een acceptgirokaart was. 

Heer Meijer: Op de hoek Liebergerweg - Anthon) Fokkerweg is het 

een zandwoestijn. Mensen zetten hier hun auto's neer en 

repareren er hun auto's. Kan deze hoek niet afgezet worden? 

Voorzitter antwoordt dat betonnen paaltjes die bij-het aan te 

leggen fietspad vrijkomen hiervoor wellicht gebruikt kunnen 

worden. 

Mevrouw Willems: Er staat geregeld een paard op de bergweide 

te grazen. Mag dat? 

Kan er een open dag gehouden worden met spelletjes voor de 

kinderen en voor de ouderen een rondleiding? 

De heer Harder wil wel met een groep mensen een rondwandeling 

maken. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur en 

bedankt ieder voor zijn komst en inbreng. 
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REACTIES OP ONZE ENQUETE 

Van verschillende zijden ontvinge n wij de afgelopen maanden vr ij veel positieve 

reacties op het enquêterapport. 

Het bestuur is hiermee natuurlijk erg blij. Uit de eerste berichten van de 

gemeente Hilversum blijkt dat men bereid is de resultaten uit de enquête te 

verwerken in het binnen zeer korte tijd verschijnende beheersplan voor Anna's 

Hoeve. Het beleid voor de komende jaren zal terdege rekening moeten houden 

met het enquêteonderzoek. Wij zullen hier nog vaker op terug komen. 

Om u een indruk te geven van de schriftelijke reacties drukken wij hierbij die 

van de gemeente Laren af. 

TELF.FQON 021 SJ - ti 66 , . 

POST:iEKENING t~ r , 419S4J 

ALG . BANt< NEDEP:LAUO N.V. 
te" . nr . SS. l7. 12 .6S4 

RABOBANK 
rek. n~ 33 . "~ .03 .890 

POSïBUS ~ 
POSTCODE 1.(:!)(l M 

Bijlagen : 

Uw brief van : 

1 -~" n:ei 1 ji36 
Onderwerp: 

GEMEENTE LAREN 

Uw kenmerk: 

::: . ) . 

12 25 Er; !iI~·J SH.SUY[ 

Ons nummer : 
I/1729 

d.d. 21 j~li 1936 
Verzonden : 2 3 JULI je OJ 

Zowel de gerneenteraad ais ons ~ollege ~ebb~n 1~~~: 

~~i:~G:!~l~~n~e~e~~~~g:~~~~~d:a~e~~~t~!~ ~:n de 
geh')lJde r~ enqlJê te over de in~'i~hting en het beheer 
van het Natuur - en ~ecreati0~~ bied"Arlna I 3 Hoeve. 
Gn a rne sp r eken wi,j onz~ waard ~ring uit ov~r de 
gr ondige wiJzG waarop het de :;b2treffende onde r zoek 
he er t plaatsgevonden. Aan het streven cm te komen 
tot een G~ed beheer van ~let v00~noemde gebied heef~ 
llW vereniging hiernlee een l1ict onaanzienlijke 
bi jdrage geleverd. 

TE:Ds l otte be~·5.ch î~ f-'::~J wij u \j()lJ.(; 'ij ~L '2idsLalvr::.' ~ 
d? t. d~ geri1et~r.t:(~ r .:l::Hl en C.L"IS ,::ollege !let enquêt·:: 
vers l ag i n de V0r~Hd(~rin~en Va l"; rC2pectievclijj( 
2:) en ,:?) j~ni l : j~» VCv!' kE-tlnisr;evins heLöer: aflnse 
nCime n . 

bu rgein<2C'3t.'.:: :~' en 
de S 0cretar ~. :.: , 

lü '~o-burg . 
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VUIL STORTEN 

J. Harder 

Uit de notulen van de gemeentelijke commissie Milieu van \voensdag 20 augustus 

1986 blijkt dat er gelukkig ook raadsleden zijn die ons blad lezen. 

In de vorige Anna's Hoeve Courier (jaargang 3 nr. 2) trof u een artikeltje 

aan met de titel "Vuil storten, een bekeuring en dan .... ? 

Naar aanleiding daarvan heeft de Partij van de Arbeid in de commis~ievergadering 

de volgende vraag gesteld: 

i'vdl~ : C'!bleken i. dat de politie ve ... t",l1,e ... enu heeft opget ... "den t"gen ,,;;n 
uuillozing op Anna's Hoevj!! . Oe ove ... t~"ée ... b"hû efde " ch1;(l1" net vuil niet· tI! 
" ",,,,ijd,,,.en Is d i t normaal? 

An~VJI) ord: Ei~ is een verschil tIJssen (;en st rafn.-! c ht.eli)k f! i/ €!'-"J019.l.r!C3 en roet 
;.>ub :. lekl"l!chteiijk optl'"",dgn kl'"",chtens .. r.ige ,~ illeu ... el "",,<ir t', j t .l jvool'"bee l d 
be"to.,ul"~dwa';g kan wel'"den to"gepOl,t . Og po l it)" heef t b Ji )k baa- .. l ~ een 9" 
kozen voor het op~aken van sen proc a3-ve r baa l O~ re i niging9poiitie lost 
di~ door'g.lans fInders cp Het verwljderen van he t \.I IJ l} ~ t 3at da,a. r voorop . 
lh~r. v .. "H· baii~cr!;;'!n qabeurt pa!l \J-j().r,n eer dit fl i t!t ar.de ~ ·J k·::r, Even t ueel ruimt 
df~ <'lfdel i ng rein i gIng dé rommtJ\ OP ç n wordt d e: r 'êkr-ni nr":'j ''1 ilë,lro d~ 0vl:?:"tf'eder 
qc-zonden . 

Uit het antwoord op de PvdA-vraag worden we echter niet veel wijzer. Of toch ... ? 

Als je namelijk goed leest kun je vaststellen dat de politie niet weet wat de 

reinigingspolitie doet. Volgens dezelfde tekst lost de reinigingspolitie deze 

problemen op door (zelf) het vuil te verwijderen! 

Tenslotte blijkt dat ook de afdeling reiniging nog ingeschakeld kan worden. 

Dat laatste nu weet noch de politie 

gestort te vuil ligt er nog steeds. 

noch de reinigingspolitie want het 

Conclusie: politie helpt niet, vragen van raadsleden helpen niet. Wie dan 

wel? 

De vrijwilligers van onze vereniging mogen opnieuw de troep van een ander -

die nota bene met naam bij de politie bekend is - weer opruimen. 

Boete voor 
Q"ooien met 
IJ 

vuurwerk 
HILVERSUM - De Hilversumse 

politie heeft na een telefonisch.~ 
melding een kijkje genomen bi) 
achter de uitspanning Anna's Hoe
ve, waar zich stropers zouden be
vinden. 

Agenten troffen in het gebIed drie 
jongemannen, twee uit Hilversum 
en een uit Nijmegen. aan. Ze bleken 
zich niet schuldig t.e hebben ge
maakt aan stroperij. Wel hadden ze 
met vuurwerk gegooid. Daarvoor 
hebben ze een boete gekregen. 

De Gooi- en eemlander 

13 oktober 1986 
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ROND \.JIELERCROSS EN SCHOONMAAKACTIE 

uit het dagboek van de voorzitter (G. Toes) 

7 oktober Het komt mü ter ore dat er 12 oktober weer een \helercross wordt 

gehouden. Telefonische informatie b~ de penningmeester die het mU 
bevestigde. Eevneens geinformeerd bij mevrouw Paris van 

Groenvoorzieningen die van niets weet. 

8 oktober Bezoek aan de dienst Sport en Jeugdzaken (SRJ) om te informeren of 

daar een vergunning tot het houden van een Wielercross was 

afgegeven. Aan Algemene Zaken (A.Z.) was een bericht van geen 

bezwaar verzonden. Naar mevrouw Paris van Groenvoorzieningen. Deze 

vertelt dat S.R.J. aan A.Z. had bericht dat zij geen bezwaar hadden. 

Mevrouw Paris boos omdat Groenvoorzieningen, de feitelijke beheerder, 

er niet in gekend was. 

Telefoontje van ons lid de heer Rietdijk, dat deze vuilnis in het 

bos had gevonden en daartussen adressen die er op wezen dat de 

beheerder van het restaurant Annals Hoeve de schuldige was. De heer 

RietdUk had de reinigingspolitie ervan in kennis gesteld. De 

bewüzen bij hem opgehaald. 

9 oktober Bezoek aan restaurant Annals Hoeve, gesprek met de heer Pruis, deze 

de bew~zen onder de neus gehouden en met hem het bos in. Hij erkende 

dat dit van zijn bedrijf afkomstig was. Liet de zaak meteen door 

enkele mensen opruimen. 

Tevens afgesproken dat wij er met de opruimingsaktie zouden komen 

koffiedrinken. Terwijl ik daar was verscheen de reinigingspolitie. 

Deze wees de heer Pruis erop dat er van nu af aan onverbiddelijk 

proces-verbaal zou worden opgemaakt. De reinigingsagent ging ook de 

buurman bezoeken. 

10 oktober Wezen kijken op Anna's Hoeve in verband met de schoonmaakactie. 

11 oktober Telefoontje van de penningmeester dat hij op Anna's Hoeve een 

gesprek had gehad met de heer Koenen, voorzitter van de wielerclub 

De Adelaar. Deze belde mij nadien, een nuttig gesprek gehad. De heer 

Koenen verzekerde mij dat De Adelaar er alles aan zou doen om de 

Wielercross en het g~beuren er omheen zo goed mogelijk te doen 
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verlopen. Heb de heer Koenen mUn bezwaar tegen het parkeren in 

hei bos en de randen ervan verteld. HU deelde mU mede dat de 

politie het parkeren in de gaten zou houden. Er kon geparkeerd 

worden op het parkeerterrein van het restaurant en op de strook 

grond langs de Anthony Fokkerweg. 

12 oktober Vroeg gegeten en naar de Cross. Op de trottoirs langs de 

Minckelersstraat werd door auto's geparkeerd. Voetgangers 

moesten de rUweg op; een levensgevaarlUke situatie. Aan een 

passerende surveillancewagen van de politie gevraagd wat men daar 

aan dacht te doen. Kreeg het antwoord dat men uit was op een 

autokraker maar dat men bij terugkomst bonnen uit zou delen. 

Toen de voetbalwedstrijd bij de Zebra's bekeken. Daarna weer naar 

de Cross. Geen bonnen op de auto's, er waren er echter nog méér 

bijgekomen. Geen politieagent te zien. 's Avonds een telefoontje 

van de heer Koenen dat men alles had opgeruimd. Men had 25 man 

ingezet en het Cross-comité 

f 100,- per jaar. 

zal onze vereniging steunen met 

13 oktober Om half elf met Jan Deijs, mevrouw Paris en de heer Terlouw van 

Groenvoorzieningen Anna's Hoeve rond: a) om te zien of de woorden 

van de heer Koenen geen holle frases waren en b) om te zien wat wij 

met de schoonmaakactie zouden gaan doen. Het moet gezegd worden dat 

de organisatoren van de Cross het terrein piekfijn hadden 

achtergelaten. Men was op maandagochtend nog met drie man bezig. 

alles geveegd en aangeharkt. Werkel~jk klasse. 

Afgesproken dat wij op woensdag het hout uit de vijvers zullen halen 

(voornamelijk onder de bruggen vandaan). Gevaar opleverende takken 

worden afgezaagd en de vijver bij het Berkenlaantje zullen we schonen. 

Bovendien het Berkenlaantje ontdoen van de vogelkers. Papierprikken 

op diverse plaatsen. We troffen weer folders aan. 

IS oktober 's Morgens om 08.45 uur op de parkeerplaats, daar waren ongeveer 

20 man en er kwamen er nog meer bij. De werkzaamheden verdeeld. 

Tesamen met de heren Does, Deijs, Rietdijk en Kramer de vijver bij het 

witte strandje onderhanden genomen. Dood hout afgezaagd. Om half 

elf koffie gedronken in het restaurant. De sfeer was goed en de 

heer Pruis royaal. 's Middags met velen aan het Berkenlaantje 

gewerkt. Zou opknappen als geheel Anne's Hoeve van de vogelkers 

geschoond werd. Bezoek van de pers en fotograaf en veel 

wandelaars die positief reageerden. Het was een welbestede dag. 
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Afgesproken dat wij op woensdag 22 oktober de rest zullen 

afmaken. De gemeente zal dan voor de koffie zorgen. 

VerenighJg 
leidt drie 
raadsledelI 
door lIet 
gebied vall 
.Anna'sHoeve 

HILVERSUM - Drie raadsleden, 
CDA'er Hillen en PvdA'ers Mos
terd en Schuurmans, hebben zater
dag samen met het gemeentelijk 
hoofd groenvoorziening Kuiper en 
zijn collega mevrouw Paris een 
wandeltocht gemaakt door het ge
bied Auna's Hoeve. Op uitnodiging 
van de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve, waarvan de heren 
Harder en voorzitter Toes meelie
pen, liet het gezelschap zich voor
lichten over de problemen in An
na's Hoeve. 

Eigenlijk was de hele raadscom
missie milieu uitgenodigd, maar 
zeer velen hadden zaterdag wat an
ders te doen en lieten verstek gaan. 
Het kleine gezelschap boog zich on
der meer over de waterbeheersing 
van Anna's Hoeve. Door de lage wa
terstand lopen namelijk veel vissen 
gevaar. Bij erge kou bevriest het 
water snel en bij warmte dreigt er 
vlugger zuurstofgebrek. De lage 
waterstand wordt onder meer ver
oorzaakt omdat het nogal schort 
aan de watertoevoer vanaf het Laar
der Wasmeer. 

GE;VRAAGD 

Troep 

De raadsleden en ambtenaren 
werd ook gewezen op de troep in het 
gebied. Op diverse plaatsen ligt af
val en de parkeerplaats tegenover de 
uitspanning Anna's Hoeve wordt 
volgens de vereniging nogal eens 
gebruikt door autobezitters die daar 
allerlei werkzaamheden als oliever
versen uitvoeren. Daarnaast werd 
aandacht gevraagd voor de toene
mende erosie van de speelweidevij
ver. Bij een flinke reg'enbui neemt 
het water zand mee, zodat de vijver 
steds ondieper wordt. 

De speelweide wordt volgens de 
vereniging overigens te weinig ge
maaid, waardoor blessures kunnen 
ontstaan bij spelen. Ook uitbreiding 
aanlijngeboden voor honden is naar 
de mening van de vereniging geen 
overbodige luxe. Jelle Harder: "We 
hebben met deze rondleding onder 
meer geprobeerd wat van de proble
men duidelijk te maken. Het is heel 
jammer dat er maar zo weinig 
raadsleden op de oproep voor de 
tocht hebben gereageerd. In het toe
komstige beheersplan voor Anna's 
Hoeve, dat momenteel op het raads
huis intern ciculeert, hopen we op 
wat oplossingen. Duidelijk is ieder 
geval dat er iets moet gebeuren. Wij 
als vereniging willen daar zeker ons 
steentje toe bijdragen." 

De Gooi- en Eemlander 

15 september 1986 

Het bestuur is op zoek naar mensen die in staat zijn een aantal informatieborden 

te maken. Op deze borden moet in woord en beeld worden aangegeven wat het doel 

van onze vereniging is en hoe wij hieraan gestalte geven. 

Heeft u ideeën hierover of kunt u daadwerkelijk meehelpen aan het maken van de 

borden, neemt u dan contact op met het bestuur. De adressen vindt u aan de 

binnenkant van het schutblad. 
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BOMEN OVER ••• DE VOGEL 

Deze keer wil ik eens iets vertellen over de vogel in het algemeen. 

Hoe raar het nu ook mag klinken maar de geséhiedenis van de vogel begint bU 

de reptielen zoals bUvoorbeeld de hagedis of krokodil. TUdens de evolutie van 

reptiel tot de vogel die nu leeft hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. 

Dat is te zien aan de staartwervels, de voor- en achterpoten, het borstbeen 

en de kop. De vogels kunnen vliegen dankzU het feit, dat de vleugelspieren 

sterk zUn ontwikkeld, de beenderen hol zUn en de vorm van de vogel een zo 

gering mogelUke weerstand in de lucht heeft. De vogels leggen, evenals 

reptielen, eieren. Maar dat wisten we al lang. Het vogelei heeft een 

kalkschaal, waardoor de ei-inhoud tegen uitdroging beschermd wordt. 

Het lichaam van de vogel is bedekt met veren. We onderscheiden de volgende 

veren: -- de donsveer: kleine lichte veertjes, die dienen om de warmte vast 

te houden en de kou te weren. De temperatuur van het 

lichaam van de vogel is 41 graden Celsius. De 

donsveren bedekken de huid van de vogel. 

-- de dekveer: over de donsveer heen liggen de dekveren. Ze zUn glad 

en stevig om de luchtweerstand zo klein moge lUk te 

houden. Bovendien worden de veren regelmatig ingevet met 

behulp van de snavel, die het vet uit de vetklier haalt 

en over de veren strUkt. 

-- de slagpennen: aan de vleugel zitten grotere en sterkere veren, 

waarmee de vogel in staat is te vliegen. 

Ieder jaar krUgt de vogel een nieuw verenkleed. Dit gebeurt in de ruiperiode. 

BU woerden (mannetjeseenden) begint de rui al in juni. 

Roofvogels - stootvogels - hebben klauwen om snel een prooi te grUpen. De 

watervogels hebben zwemvliezen. Deze vogels zUn in het water in hun element, 

vinden er hun voedsel en brengen daar hun jongen groot. 

Sommige moerasvogels hebben lobben aan de poten zoals hUvoorbeeld de fuut en 

de meerkoet. De weidevogels hebben smalle poten met lange tenen. Hierdoor 

kunnen zU gemakkelUk door kort grasland lopen om voedsel te vinden. 
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Bijna alle vogels zingen. Bijna, want de lepelaar onder andere doet alleen zijn 

bek maar open om iets te eten. Lang niet alle vogelzang is mooi maar wel 

zinvol. Zij kunnen er andere vogels mee verjagen of waarschuwen. Heel veel 

mannetjes zingen inderdaad maar dan hoofdzakelijk in broedtijd. Alleen de 

mannetjes onder de vogels zingen. Soms om een vrouwtje te lokken, soms om 

het gebied te markeren. 

Sommige vogels hebben lange, brede vleugels voor een gelijkmatige vleugelslag 

en om lang te zweven. Andere hebben korte, ronde vleugels, die behoeven dus niet 

zoveel te vliegen en weer andere hebben lange, puntige vleugels om snel te 

kunnen wenden en keren. 

Ook de snavel is aangepast aan de wijze waarop voedsel wordt gezocht. Dik en 

stevig om bijvoorbeeld noten te kraken, lang en puntig om in de grond te boren, 

enzovoort.ln de winter, wanneer de vorst invalt, krijgen veel vogels gebrek aan 

voedsel. Deze vogels kunnen op verschillende manieren geholpen worden. Voor 

de zangvogels kan men zaad en brood strooien maar ook pinda's en vetbollen 

ophangen. Dit voedsel moet niet op de grond terechtkomen, dan zouden katten de 

vogels kunnen vangen, wat de natuur van de katten is. Een voerplank is het 

beste. Bij vorst een bakje water met wat suiker erin neerzetten en een stukje 

gaas eroverheen. Dan kunnen de vogels niet baden en bevriezen ze niet. 

Alles over vogels, over soorten, voeren, nestkastjes en nog veel meer kunt u 

te weten komen bij de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, 

Driebergseweg 16 b te Zeist, tel.: 03404 - 25406. 

U zou ook lid kunnen worden, bel even. 

Jan Nijman 



Anna's Hoeve 
Ot! gcrnet!ntl! Hilversum gJat 
een tietspad aanleggen langs de 
weg over Anna's Hocvt.', Het 
plan voor de aanleg ~estaat 

al ,P ren, !TIaar het geld ervoor 
onlbraK lol nu toe. Omdat 
dit jaar een bijdrage wordt 
verkregen van de rIjksover
heid en van de provincie kan 
liet I1clspad nu op korte ter· 
mijn worden gerealiseerd. 
Hel fietspad Ugl aan de zuid· 
zijde van de weg o "'er Anna's 
Hoeve en is bestemd voor 
tweerichtingsverkeer. Het 
f1et'pad loopt van het kruis· 
punl '.1inckelersstrlat·Anthony 
Fokkerweg lot aan het bestaan· 
de fiet spad hij het viaduct 
van rijkswcg·17. Het nieuwe 
iietspad ligt gedeeltelijk in 
Hilversum en gedeeltelijk 
In de gemeente Laren. 
Om ~oveel mogelijk groen IC 

behouden. ligt het pad plaatse· 
liik. wat veruef van J~ weg 
d:.H1 verkeerstechnisch nodig is: 
Je be rm tussen de Wt!g en het 
fie tspad is nergc'ns hreLler dan 
10 ml!tcr. 
O\'~r het plan 1..31 g;~en afzon
d~rhikc inspraak:Jvnnd wor
dèn gdloudl!n. Indien dl! werk
lJ:.smhl'dcn in bet nalaar va n 
:)tart kunn<:n gaan. Jan zal 
liet fÏctsPJd naar vcr' .... iJchting 
~ind dit 'jJJT of h:.!g.m '/uigcJltl 
ja.u kunnen word:.!n opcn~c· 

:'!w ld . 

De Gooi- en Eembode 

5 .iuni 1986 
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Aanleg fietspad Anna's 
Hoeve begint november 

HILVERSUM - De pmeente 
caat volpnde maand begiDuen 
me' de aanleC vaa he' netapad 
laDp de MiDekelel'llBUaat en de 
WèC over AIma'. Hoeve. De ge
meenteraad heeft onlangs beBloten 
hiervoor 1;2 miljoen cu1den uU te 
trekken. 

Het is de bedoeling dat het vrijlig
gende pad begint aan de Anthony 
Fokkerweg en aansluit op het al 
bestaande fietsroute langs de Zand
heuvel weg in Baarn. 

Het fietspad is van beton en ge
schikt voor (brom)fietsverkeer in 
twee richtingen. Er komt een aparte 
verliéhting. Het plan om naast de 

kronkelende weg in Anna's Hoeve 
een fietspad aan te leggen. is al een 
jaar of tien oud. Maar er was steeds 
geen geld voor beschikbaar. Totdat 
de provincie dit jaar verklaarde mee 
te willen betalen in de vorm van een 
subsidie. 

De totale lengte van het rijwielpad 
is anderhalve kilometer. Atbanke
lijk van het weer gaan de werk
zaamheden zo'n drie maanden du
ren. Tijdens de uitvoering moet het 
verkeer rekeningen houden met wat 
overlast, zoals üjdelijke maatregelen 
die tot wat opstoppingen kWlIlen 
leiden. Een grote omleiding is ech
ter niet nodig. 

De Gooi- en Eemlander 

25 oktober 1986 

Advertentie 

HERHAALDE OPROEP Gevraagd met spoed een 

secretnris/secretaresse 

t.b.v. de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

inlichtingen bij de heer G. Toes 

Weberstraat 1 te Hilversum tel. 855951 

h f nl'euwe secretaris of secretaresse kunnen vinden. Het bestuur ee t nog geen 

Wellicht is dit baantje iets voor u of heeft u een kennis die er geschikt 

voor is? 

ld dt' d t u enigszins zelfstandig een brief De enige eis die geste. wor 1S a 

op kunt stellen. Kunnen typen strekt tot aanbeveling. 
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DE TltiEE "SS-EN" 

Een niet onbelangrijke straat in Hilversum is de Minckelersstraat. Waarom 

zou ik nu aan deze straat aandacht besteden? 

Wel, deze straat loopt dwars door het gebied van Anna's Hoeve heen. Dat zou 

een reden kunnen zijn. De hoofdzaak van mijn aandacht voor deze straat is het 

feit, dat heel veel mensen ook van onze vereniging, ook van de overheid, ook 

van mensen die aan deze straat wonen, de naam verkeerd schrijven. Waar komt 

deze naam vandaan? 

Jan Fieter Minckelers, was een Nederlands natuurkundige, geboren 2 december 

1748, overleden 14 juli 1824. Uitvinder van het steenkoolgas voor luchtballons, 

dat hij als eerste in 1785 ook voor verlichtingsdoeleinden gebruikte. Hij werd 

in 1797 docent te Maastricht en maakte studie van de versteningen in de Sint 

Pietersberg te Maastricht (aldus de Oosthoek encyclopedie). 

U ziet dus, dat de Minckelersstraat genoemd is naar meneer Minckelers. Vandaar 

de twee "SS-en". 

NOVEt-lBER DECEMBER 

Met Allerheiligen vochtig weer, 

volgen sneeuwbuien keer op keer (1 nov.) 

Zijn droevig de november dagen 

koude zal ons zeker plagen. 

December veranderlijk en zacht, 

geeft een winter daar men mee lacht. 

Vliegen op kerstdag de muggen rond, 

dan dekt met pasen het ijs de grond. 

J. Nijman 
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VOOR DE JEUGD (7) 

Op deze pagina zie je een tekening van een stukje bos. Er zijn een heleboel 

dingen op de plaat getekend. Deze dingen worden hieronder genoemd. Ze staan 

alleen niet in de juiste volgorde: bosbessen, bramen, kastanjes, kruiden, 

beukenootjes. water, sprokkelhout. 

Schrijf nu op een stukje papier de nummers 1 t/m 7 met daarachter de juiste 

oplossing. Zet je naam en adres erbij. Stuur of breng jouw oplossing naar de 

redaktie (Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum) en je maakt kans op een 

boekenbon van f 7,50. Er zullen onder de inzenders, goed of fout, twee 

boekenbonnen verloot worden. 

Tekening 1 -1 
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Er zijn nog steeds een redelijk aantal rapporten over de enquête beschikbaar. 

Wie er ~én wil hebben kan deze gratis afhalen bij de heren G. Toes en H.S. 

Kwappenberg (adressen zie binnenzijde oranje schutblad) of bij de heer J. 

Deijs, Mercuriusstraat 17 te Hilversum. 

r----------------------------------------------------------------------------------
I 
I 

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

secretariaat: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum 

penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam: .................................................................. fI •••••• 

Ad res : ............................................. e 41 •••••••••••••••••••••••• 

P laa t s : .........•.......... '" ...................................... ~ .. .. .... .. . 



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



D E A N NA' S HOE V E C 0 U R IER 

IS EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

OPGERICHT 17 APRIL 1984 

Het bestuur 

Voorzitter G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

Sekretaris T. Rozerna, Valkstraat 23, 1223 LL Hilversum, tel.: 832346 

Penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ H'surn, tel.: 857385 

Leden J. Deijs, W. Deijs, H. Eerenberg, J. Harder, L. Philips

Verstegen, M. Veerman-Nijhuis 

Kontributie minimaal f 3,65 per jaar 

Postgironummer: 4920844 t.n.v. Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve 

Redaktieadres J. Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel.: 852842 

Typewerk M.M.J. Harder-Staal 

Verzending M. Veerman-Nijhuis, Borneolaan 38, 1217 HB Hilversum, tel.: 13772 
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jaargang 4 nr. 1, april 1987 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Het wordt al bijna traditie dat de eerste Courier in het nieuwe jaar een 

extra dikke uitgave is. Zo ook nu weer. 

Naast de noodzakelijke informatie over de aanstaande ledenvergadering en de 

jaarverslagen, is er een ruime variatie aan goed leesbare onderwerpen. 

Het meest opvallende nieuws over Anna's Hoeve in de laatste maanden is 

ongetwijfeld het voorstel van de gemeente Hilversum om (onder andere) Anna's 

Hoeve van de hand te doen. In deze Courier een artikeltje hierover. 

De Jeugdpagina komt door ruimtegebrek te vervallen. Het moet de redaktie echter 

van het hart te melden dat de reakties van de jeugd hierop minimaal zijn. Op de 

laatste Jeugdpagina in het vorige nummer kwam geen één reaktie terwijl er toch 

leuke geldprijzen waren te winnen. 

Ouders, grootouders en alle overige lezers: maakt u de kinderen eens wat meer 

attent op de Jeugdpagina. In de volgende Courier verschijnt deze weer. 

En verder, weer veel leesplezier. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Dinsdag 14 april in de Ontmoetingskerk, Minckelersstraat/Anthony Fokkerweg 

Aanvang 20.00 uur 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 1986 (zie ook 

elders in deze Courier) 

3. a) Ingekomen stukken 

b) Uitgaande stukken 

4. Jaarverslag 1986 van de secretaris 

5. Bespreking van het financieel beleid 

a) Verslag van de kascommissie 

b) Vaststelling van de rekening over 1986 

c) Vaststelling van de begroting over 1987 

d) Benoeming van de kascontrolecommissie 

6. Bestuursverkiezing 

Het bestuur stelt voor de heer T. Rozema te benoemen tot secretaris 

De navolgende bestuursleden zijn aftredend: 

- de heer J. Harder, deze stelt zich opnieuw herkiesbaar 

- de heer W. Deijs, deze stelt zich opnieuw herkiesbaar 

de heer H.S. Kwappenberg heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie 

als Ie penningmeester wil beëindigen. In zijn plaats stelt het bestuur 

voor de huidige 2e penningmeester, de heer J. Deijs te benoemen 

De heer Kwappenberg is dan bereid als 2e penningmeester te gaan 

fungeren 

Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur gemeld 

worden. Deze aanmelding moet schriftelijk geschieden en worden ondersteund 

door vijf of meer leden (Statuten art. 10:2) 

7. Plannen van het bestuur in 1987 

8. Rondvraag 

) 
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9. Sluiting 

Na afloop van de vergadering zal mevrouw C. Paris van de afdeling 

Groenvoorzieningen van de gemeente Hilversum een korte toelichting geven op 

het nieuwe BEHEERSPLAN 1987 - 1991 van Annals Hoeve. 

In het beheersplan is aangegeven wat er de komende vijf jaar in het gebied 

gedaan moet worden en welke bedoelingen de gemeente hiermee heeft. 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Na lang zoeken is het bestuur er in geslaagd een ~~~~~~_~~~~~!~~~~ te 

vinden. De heer T. Rozema heeft zich bereid verklaard deze funktie op 

zich te willen nemen (Wij wensen hem alvast veel succes en zeggen graag 

zeer veel dank aan de voorzitter die het afgelopen jaar tevens als 

sekretaris fungeerde (redaktie». 

Op 3 december 1986 vond er weer overleg plaats tussen onze vereniging en 

de ~~~~~~~~_Q~~~~~~~~~~~~~~~~~ van de gemeente Hilversum. Er werd over 

diverse zaken gesproken. Belangrijkste gesprekspunt was het concept

Beheersplan van Annals Hoeve. Ons bestuur stelde een aantal 

wijzigingen en aanvullingen voor. De gemeente bleek bereid al deze 

voorstellen vrijwel ongewijzigd te willen opnemen. Naar aanleiding van dit 

overleg met de afdeling Groenvoorzieningen stuurde het bestuur een brief 

naar de raadscommissie voor Milieu. Hierin maken wij kenbaar blij te zijn 

met het Beheersplan en het contact met Groenvoorzieningen als zeer 

prettig te hebben ervaren. 

Het bestuur volgt nauwlettend wat er in de ~E~~~!~~~_~~~_~~~~~~_~~~~~ 

gebeurd. Reeds vorig jaar werd er in een deel van de speeltuin gecrossd 

met motordriewielers. Achteraf blijkt dat hiervoor geen hinderwet

vergunning is verleend. Nadat begin dit jaar er nog een nieuwe "attraktie" 

op het terrein werd aangebracht heeft het bestuur kontakt opgenomen met 

de afdeling Hinderwet van de gemeente. De pachter wordt door de gemeente 

nu verplicht gesteld voor beide zaken een hinderwetvergunning aan te 

vragen. 
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De ~~~~~~~~~~~~!~~ is dit voorjaar gepland op donderdag 23 april. Bij 

slecht weer op 24 april. Naast het gebruikelijke opruimwerk zal er veel tijd 

besteed worden aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Op de 

speelweide zullen we het grote ronde klimrek in het gras bij de zandbak 

zetten. De ondergrond op de oude plek (asfalt) zullen we gaan 

verwijderen. De gemeente zal hiertoe ook de nodige hand- en spandiensten 

verlenen. 

Op woensdagmorgen 29 april houden we een ~E~~~~!~_~~!~~E~~E~~~~!~~~ op en 

nabij het heitje in Anna's Hoeve. Onder leiding van enkele onzer leden en 

gemeentepersoneel zullen 55 kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de 

Nassauschool meehelpen aan het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. 

Voorafgaande aan deze dag zal ons lid de heer W. de Jongh de 

leerlingen op school vertellen en laten zien waarom en hoe gewerkt gaat 

worden. 

~ . ~~:!:tp< 
' . ' .... . ,.. -

CONTRIBUTIE 1987 

Heeft u de contributie al voldaan? Zo ja, dan hoeft u hier niet verder te lezen. 

Nog niet, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te gaan doen. U bespaart de 

penningmeester veel extra werk als u de contributie van minimaal f 3,65 nu 

overmaakt. 

In het jaarverslag van de secretaris heeft u kunnen lezen dat we vorig jaar 

erg veel moeite hebben moeten doen om alle contributie te innen. Dit heeft er 

toe geleid dat het bestuur besloten heeft dat een ieder voor 1 juni de 

contributie moet hebben betaald. Wie dit nalaat ontvangt na die datum geen 

Courier meer en wordt als lid uitgeschreven. Helaas, maar voor een minimum 

bedrag van slechts f 3, 65 kan dat niet anders. Echter, u laat het toch niet zo 

ver komen? Kom mensen, steun uw vereniging in het belang van ons Anna's Hoeve! 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 24 november 1986 

in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: zie absentielijst 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

De ~~!~!~~ van de vorige vergadering worden doorgenomen. In de notulen staat 

het bedrag van f 11004,70; dit moet zijn f 1004,70. De heer De Jong merkt op 

dat de aanleg van het fietspad in oktober gestart zal worden. 

Er zijn geen !~8~~~~~~_~~_~!!8~~~~~_~!~~~~~. Vrijdag 28 november komt het 

Beheersplan van Anna's Hoeve bij het bestuur ter inzage. 

Eind van het jaar wordt er een ~~E~!~~!!~ gehouden in het Riebeeckkwartier. 

Door een grote groep leden is aanvankelijk de ~~~!E!~~!!~ 1986 niet betaald (130 

van de 800). Via kwitanties heeft een groot deel alsnog betaald. Dit was echter 

veel te intensief werk. Besloten is om de leden die na mei niet betaald hebben 

af te voeren. 

De ~~~~~~~~~~~~!!~~ blijven doorgaan. De aandacht zal meer gericht worden op de 

Amerikaanse vogelkers. 

Het ~~~~~E~E!~~ zal met de gemeente besproken worden. 

Er komt een gesprek met de heer Minnaar van de Hilversumse E~!~!!~' Het parkeren 

aan de Minckelersstraat zal dan onder andere worden aangekaart. 

Gevraagd worden mensen voor het bedenken en maken van !~!~E~~!!~È~E~~~' 

De heer Harder heeft een gesprek gehad met de heer Sinoo werkzaam bij de 

gemeente Hilversum. Gevraagd is de ~~!~E~~~~~E~!~~ in de vijvers te verbeteren. 

Het water wordt nu ingelaten via het Laarder Wasrneer. Beter is het om een 

pijpleiding vanaf de Lorentzvijver aan te leggen direct naar de speelweidevijver 

(Er ligt al een deel tot aan de benzinepomp). 



- 6 -

Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen aan de orde: 

Heer Kremer: Van wie is het pad achter de berg? 

Dit behoort bij Anna's Hoeve (gemeente Hilversum). 

Wordt er wel eens wat aan de kuilen gedaan? 

Is al eens door het bestuur aangekaart. Gevraagd is 

om het te egaliseren. 

Zijn er muskusratten? 

In het Laarder Wasrneer zijn muskusratten; deze worden 

weggevangen door rijksrattenvangers (mededeling de heer 

G. Jaspers). 

-- Mevr. Dekker: Hoe komen er auto's op het grasveldje langs de A 27? 

(Geitenweitje). 

Via het pad (afgezet met een slagboom) in de bocht bij 

de berg. De hondenafrichters hebben ontheffing (?). 

Kunnen er niet meer afvalbakken geplaatst worden? 

Als ze toch niet geleegd worden heeft dat geen nut. 

-- Heer Dekker: Hoe zit het met aanlijnen van de honden? 

Er komt een aanlijngebod voor de omgeving van het witte 

strandje en de speelweide. Voor het overige mogen de 

honden vrij rondlopen. 

-- Heer Verweij: Kunnen ze geen betonnen rand langs het fietspad maken? 

Het fietspad zal niet direct langs de weg lopen. 

-- Heer Oosterhuis: Veel trimmers van het ziekenhuis komen via de 

spoorlijn. Zij knippen alles kapot. 

Dit zal aangekaart worden bij de Spoorwegen. 

-- Heer De Rooij: De Anna's Hoeve Courier was plezierig om te lezen. 

De vergadering was om 21.15 uur afgelopen. 

Na de pauze volgde een dialezing van de heer G. Jaspers over het Gooisch 

Natuur Reservaat. De uitleg was interessant en een ieder genoot van de mooie 

dia's. 

, 
! 
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JAARVERSLAG VAN DE SEKRETARIS a.i. OVER 1986 

G. Toes 

Het af~elopen jaar is voor het bestuur een nogal druk jaar geweest, al werd 

dat voor de leden naar buiten niet altijd zichtbaar. 

Het bestuur kwam in het verslagjaar acht maal bijeen, waarvan er één was bedoeld 

om het bestuur informatie te verschaffen over de grondwaterstand en 

bodemverontreiniging in het gebied van Anna's Hoeve. 

Ledenvergaderingen werden gehouden op 14 april (jaarvergadering: 21 aanwezigen) 

en 24 november (20 bezoekers). Op de ee rste sprak de heer D. Landsmeer over 

bosbeheer, op de tweede de heer G. Jaspers over het Goois Natuurreservaat. 

Schoonmaakacties vonden plaats op 2 april en 15 oktober, deze laatste had een 

voort zetting op 22 oktober. Dat opr uimen steeds nood zakelijk is blijkt: nog altijd 

is men er niet van doordrongen dat vuil in de vorm van plastic zakken en 

dranktinnetjes niet in het bos thuishoren. Ook andere zaken zoals folders en 

kranten die in de bus bij ons thuis horen te komen, zien wij nog regelmatig in 

het bos. Alhoewel de hoeveelheid vuil en afval steeds kleiner wordt, zal men 

deze hoeveelheid niet graag in zijn eigen tuin aantreffen. Er blijkt dus wel een 

preventieve werking van onze schoonmaakakties uit te gaan. Het aantal 

deelnemers aan ~e akties is vrijwel steeds het zelfde. 

Voorafgaande aan de schoonmaakaktie van 15 oktober had op 13 oktober een rondgang 

plaats die bedoeld was om een indruk te krijgen wat er meer gedaan zou kunnen 

worden dan alleen maar papier prikken. Hierbij waren aanwezig de heren G. Toes 

en J. Deijs en namens de afdeling Groenvoorzieningen mevrouw C. Paris en de 

heer A. Terlouw 

Op 14 mei vond de aanbieding plaats van de Anna's Hoeve-enquête aan de Commissie 

Verkeer en Milieu van de Hilversumse Gemeenteraad. Voor de leden was en is deze 

enquête ook verkrijgbaar maar daarvan is slechts weinig gebruik gemaakt. 

Naar aanleiding van de aanbieding van de enquête hebben de bestuurders J. Deijs 

em G. Toes een gesprek gehad met de waarnemend commissaris van politie de heer 

J.J. Minnaar. De problemen die met toezicht, orde en veiligheid op Anna's Hoeve 

verband hielden werden aan de orde gesteld. Hoewel de bestuursdelegatie met enig 

optimisme het gesprek aanging, was het resultaat niet wat wij ervan verwacht 

hadden. 
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Op 8 september j.l. vond een rondwandeling plaats met een aantal Hilversumse 

raadsleden (drie, terwijl er veertien uitgenodigd waren). Namens de afdeling 

Groenvoorzieningen waren aanwezig de heer J. Kuyper en mevrouw C. Paris. Deze 

werden rondgeleid door J. Harder en G. Toes. Naar wij hopen zal de informatie 

op die dag gegeven doorwerken. 

In het verslagjaar vond ook een onderhoud plaats met de heer F. Pruis, eigenaar 

van het restaurant Anna's Hoeve. Hoewel het gesprek mede ging over dumping van 

afval door zijn bedrijf in het gebied, leidde het er toe dat de heer Pruis daar 

geen gebruik meer van zal maken en aanbood voor koffie te zullen zorgen bij de 

schoonmaakakties. Op 15 oktober heeft hij dit op royale wijze waargemaakt. 

Het bestuur 

Het bestuur bestond op 1-1-1986 uit de navolgende dames en heren: 

G. Toes 

W. Deijs 

H.S. Kwappenberg 

J. Harder 

M. Veerman-Nijhuis 

J. Deijs 

L. Philips-Verstegen 

H. Eerenberg 

Voorzitter 

Sekretaris 

Penningmeester 

2e voorzitter/redacteur 

2e sekretaris/ledenadministratie 

2e penningmeester 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

De heer W. Deijs zag zich genoodzaakt wegens verandering van werkkring per 14 

april het sekretariaat neer te leggen. Het sekretariaat werd door de voorzitter 

waargenomen. Gedurende het verslagjaar is het bestuur druk doende geweest een 

sekretaris of sekretaresse te zoeken. Nadat iemand zich bereid verklaarde deze 

functie te willen vervullen, moest hij toen puntje bij paaltje kwam hier we~r van 

afzien. Aan het eind van het verslagjaar heeft de heer T. Rozema zich bereid 

verklaarddeze functie op te nemen. De heer Rozema is jong en werkzaam bij de 

buitendienst van het Goois Natuurreservaat (geen vermenging van functies maar 

voor onze vereniging gezien het karakter toch wel belangrijk). 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur derhalve uit: 

Naam Functie Jaar van aftreden 

G. Toes Voorzitter 1988 

T. Rozema Sekretaris 1989 

H.S. Kwappenberg Penningmeester 1987 

J. Harder 2e voorzitter/redacteur 1987 



M. Veerman-Nijhuis 

J. Deijs 

L. Philips-Verstegen 

W. Deijs 

H. Eerenberg 
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2e sekretaresse/ledenadministratie 

2e penningmeester 

lid 

lid 

lid 

Opgemerkt dient te worden dat de heer T. Rozerna op de eerstvolgende 

jaarvergadering als sekretaris dient te worden gekozen. 

Ledental 

Het ledental bestond op 1-1-1986 uit 700 leden. 

1988 

1989 

1989 

1987 

1988 

Door bedanken, overlijden en verhuizingen moesten 54 leden worden afgevoerd. 

Daartegenover stond dat er zich gedurende het verslagjaar weer 135 nieuwe 

leden aanmelden. Het ledental per 31-12-1986 bedroeg derhalve 779 leden. 

Een nieuwjaarskaartenaktie in het Riebeeckkwartier had tot resultaat dat op 1 

januari 1987 weer 31 nieuwe leden aan het bestand konden worden toegevoegd. 

Ledenadministratie 

Steeds weer moet het bestuur ervaren dat leden verhuizen of verhuisd zijn zonder 

daarvan kennis te geven. Ook van overlijden zouden wij graag bericht ontvangen, 

zodat niet op naam van de overledene een accept-girokaart in de bus glijdt. Eén 

en ander bezorgt de ledenadministratie ook veel werk, dat later voor niets 

blijkt te zijn geweest. 

Wat de inning van de kontributie betreft; ook dat geeft soms moeilijkheden. Wij 

hebben gekozen voor een accept-girokaart die in januari/februari in uw bus 

komt. Het merendeel van de leden betaalt via deze wijze. Wij moesten echter in 

het afgelopen jaar ervaren dat ongeveer 180 leden in mei niet betaald hadden. 

Via een kwitantie heeft het bestuur getracht het bedrag van f 3,65 verhoogd met 

een gulden inningskosten, alsnog van deze leden te kunnen ontvangen. Helaas 

moesten aan het eind van het verslagjaar een aantal leden worden afgevoerd omdat 

hun kontributie niet inbaar bleek. 

Het bestuur heeft daarom besloten om leden die aan het einde van de maand mei 

nog niet betaald hebben, van de ledenlijst af te voeren. Dat is gezien het 

kleine bedrag waarom het gaat, op dit moment de enige oplossing. Het bestuur 

betreurt het dat dit noodzakelijk is gebleken. 

De Anna's Hoeve Courier 
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Ons communicatiemiddel tussen bestuur en leden verscheen in het afgelopen 

jaar weer drie maal. Dank brengt het bestuur aan de redacteur en zijn 

medewerkers, aan mevrouw M. Harder-Staal die het tikwerk verzorgt, alsmede 

aan degenen die zorgen dat het blad bezorgklaar wordt gemaakt en zij die 

zorgen dat het blad bij u in de bus komt. 

De reacties die wij ontvangen wijzen uit dat het blad als prettig leesbaar 

wordt ervaren. Naast de Courier werden nog twee maal 800 circulaires 

rondgebracht en aan het eind van het verslagjaar werden in het Riebeeckkwartier 

1770 Nieuwjaars-aanmeldingskaarten rondgebracht die tengevolge hadden dat er 

bij het schrijven van dit verslag er zich 31 nieuwe leden hadden aangemeld. 

Propaganda 

Via de plaatselijke bladen probeert het bestuur aandacht te vragen voor haar 

werk en speciaal voor Anna's Hoeve. Dat lukt veelal goed en wij zijn daar erg 

blij mee. 

Anna's Hoeve in de schijnwerper zetten en vergroting van het ledental blijft 

een voortdurende bezigheid van het bestuur. 

Anna's Hoeve 

De toeneming van het verkeer, veroorzaakt door onder andere de overloop van 

inwoners naar gemeenten als Eemnes, Blaricum, Baarn en Huizen, doet een 

intensief woon- werkverkeer plaatsvinden tussen Hilversum en genoemde plaatsen. 

Daaraan nemen niet alleen automobilisten deel maar ook fietsers (vooral jonge 

fietsers) en bromfietsberijders. Voor hen werd de verkeerssituatie toch wel 

bedenkelijk. 

In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de aanleg van een fietspad vanaf 

de Anthony Fokkerweg aansluitend op het fietspad naar Baarn. Hier en daar wel 

wat radicaal maar over het algemeen toch meevallend. Er is ons door 

verscheidene leden gevraagd hoe wij hierover dachten. Ons antwoord was en is 

steeds: "beter een boom minder dan een mens minder". Op een inspraak bij de 

Commissie Verkeer en Milieu heeft het bestuur de afsluiting van de 

Liebergerweg, daar waar die op de Minckelersstraat uitkomt, aan de orde gesteld. 

Tijdens de laatste opruimaktie is een begin gemaakt met het opruimen van de 

vogelkers. Bij een grondige inventarisatie van het gebied blijkt dat opruiming 

van deze boomsoort urgentie verdient. Het zou het landschap ten goede komen. 

De gemeente heeft ons inzage gegeven in het Concept-beheersplan 1987 - 1991 

betreffende het gebied van Anna's Hoeve. Wij hebben daarop na bespreking in het 
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bestuur aanmerkingen gemaakt. De gemeente is ons tegemoet gekomen in de 

opvatting dat het gebied rond de speelweide een parkachtig karakter dient te 

krijgen . Het laten loslopen van honden op en rond de speelweide 

moet verboden worden en er zal een aanlijngebod moeten komen in de periode van 

de broedtijd voor de rest van het gebied. Echter, de financi~le situatie van 

rijk en gemeente doen ons het ergste vrezen. Enige suggesties hebben wij 

tijdens het overleg wel geopperd. Op de jaarvergadering zullen wij u daarover 

inlichten; misschien bereikt u voordien hierover per brief nog enige 

informatie. 

Slot 

Dat het waard is je in te zetten voor het behoud van Anna's Hoeve blijkt ons 

steeds weer; een aantal uwer voorziet het bestuur steeds van informatie, tips 

en gegevens. Daarvoor zijn wij u zeer erkentelijk! 

Plannen, idee~n en suggest i es heeft het bestuur in ruime mate maar ook de 

mankracht moet aanwezig zijn. He t bestuur spreekt de hoop uit dat zij als zij 

een beroep op u doet, dat beroep dan ook gehonoreerd zal worden. Immers, Anna's 

Hoeve is van ons allen en voor ons allen. Het is waard je daarvoor in te 

zetten. Met uw hulp willen wij van Anna's Hoeve maken dat, wat in onze 

Statuten als doelstelling omschreven staat: 

De Vereniging stelt zich 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 (Art 3.1. van de 

Statuten) 



OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER HET KALENDERJAAR 1986 

INKOMSTEN UITGAVEN 
-----------------

01.01.1986 Saldo kas f 59,06 31.12.1986 Lidmaatschap Kamer van f 60,00 

Saldo bank f 928,23 Koophandel 

Saldo giro f 17,41 Anna's Hoeve Courier (porti) f 138,35 

31.12.1986 Kontributies f 4.089,01 Drukkosten Courier f 1.598,43 

Giften f 170,00 Aanschaf kantoorartikelen f 69,85 

Rente bank f 50,65 Aanschaf schrijfmachine f 498,00 

Rente giro f 2,39 Representatiekosten f 127,75 

Kosten schoonmaakakties f 106,85 

Kosten invoeren in komputer f 924,09 f-' 
N 

Kosten ledenwerfaktie f 141,25 

Vergaderkosten (zaalhuur en 

konsumpties) f 225,50 

Kosten enquête f 50,00 

Saldo kas f l62,7l 

Saldo bank f 979,46 

Saldo giro f 234,51 

+ + 
Totaal f 5.316,75 Totaal f 5.316,75 

============ ============ 



BEGROTING VOOR HET KALENDERJAAR 1987 

INKOMSTEN 

Saldo over 1986 

Kontributies 

Giften 

Renten 

f 
f 

f 
f 

+ 

Totaal 

Ledenbestand per 13.12.1986 779 

1.376,68 

4.200,00 

158,00 

65,32 

f 5.800,00 

============ 

Geraamd aantal leden per 31.12.1987 850 

UITGAVEN 

Lidmaatschap Kamer van Koophandel 

Schoonmaakakties 

Anna's Hoeve Courier 

(drukkosten en portokosten) 

Ledenadministratie (computer) 

Kantoorartikel en 

Ledenwerfaktie 

Vergaderkosten 

Representatiekosten 

Kosten sekretariaat 

Kosten tentoonstellingsborden 

Batig saldo 

Totaal 

+ 

f 60,00 

f 200,00 

f 1.800,00 

f 500,00 

f 80,00 

f 1.000,00 

f 250,00 ...... 
LV 

f 200,00 

f 250,00 

f 500,00 

f 860,00 

f 5.800,00 

============= 
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WIE KRIJGT ANNA'S HOEVE? 

J. Harder 

De titel boven dit stukje zou je doen geloven dat er een loterij gehouden gaat 

worden. U heeft het vast in de kranten gelezen dat de gemeente Hilversum een 

groot aantal maatregelen heeft voorgesteld om enkele miljoenen guldens te 

, kunnen bezuinigen. Deze voorstellen houden ook in dat de Hilversumse 

natuurgebieden om niet (= gratis) over gedaan zullen worden aan instanties als 

Gooisch Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Een voorwaarde 

die de gemeente hieraan stelt is dat de nieuwe eigenaar het beheer gaat uitvoeren 

zoals dat in de door de gemeenteraad vastgestelde Beheersplannen staat 

aangegeven. Een andere voorwaarde waaraan voldaan moet worden vereist dat de 

vier medewerkers van de beheersploeg (bosploeg) met behoud van hun taak mede 

kunnen overgaan. 

De vraag is echter of er wel een serieuze gegadigde te vinden is voor bijvoorbeeld 

Anna's Hoeve. Overname door het Gooisch Natuurreservaat (GNR) betekent voor deze 

stichting naast gebiedsuitbreiding, volgens de gestelde voorwaarden, eveneens een 

financiële lastenverzwaring van circa f 50.000,00 per over te nemen werknemer 

van de beheersploeg. Dat dit eigenlijk onmogelijk is voor het GNR wordt des te 

meer duidelijk als we bedenken dat de gemeente Hilversum ook nog eens van plan is 

haar jaarlijkse subsidie aan het GNR met f 60.000,00 te verlagen ... 

Voor Natuurmonumenten zal het ook geen kleinigheid zijn de loonkosten van vier 

nieuwe werknemers op zich te nemen. 

Naar mijn mening komt het Staatsbosbeheer in deze loterij helemaal niet aan de 

beurt. Bij deze overheidsinstantie moet eveneens drastisch bezuinigd worden. De 

eerste berichten daarover spreken van halveren van deze dienst. 

Zijn wij als bezoekers en gebruikers van Anna's Hoeve gebaat bij afstoting door de 

gemeente Hilversum? Volgens mij niet. Immers, zo lang Hilversum eigenaar is kun je 

als burger en vereniging grote invloed uitoefenen op het beleid en beheer van het 

gebied. Via de gemeenteraad kun je desnoods proberen te realiseren wat je plannen 

zijn. 

Bij instituten als het Gooisch Natuurreservaat, Natuurmonumenten en het 

Staatsbosbeheer is dat veel moeilijker. De directe invloed die je kunt uitoefenen 

is veel geringer. 

In mei zullen de verschillende raadscommissies zich bezighouden met de 

voorstellen van burgemeester en wethouders (B&W). Vervolgens ligt het in de 
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bedoeling dat de gemeenteraad op 3 juni uiteindelijk beslist wat er met de 

Hilversumse natuurgebieden gaat gebeuren. 

1l/Iiljoenenbezuinigingen over hele lijn 

Hilvel~sunl stoot~ 

natuurgehiede:n 
en sch_ouwburg af 

, 
(V /Mll OM~ vexrs!aglf.'m/e~· 

]!-el't..Jan Klein) 
BIL VERSUM - f,ltlU'gemeesteE 

en wethoudern st<ellen V~l)r op een 
gI'OOt ruwtal ten(;jn.e1l1 de uitgaven 
voor dij; en de vO!~illlde jl\\.1l'tiHl di'1i.\S
tiscll t-e venllinderen. lb'i!ee!'der~ 
gemeentelijke taken zl.'I.Hen wor
den afgesto:t.eKl en de bij4tr&gte van 
Hilversum aae euellt l!'eg'ÏlJlnale 
organiBatioo wordt temggebracllt. 
De be:minlgingen bOOJragen in t,c. 
taal enkele miijceDO!'J:!1I gultdeWl. 

De belangrijkste bezuinigingen 
zijn 800.000 gulden per jaar in 
1988 en 1989 op het sociaal-cultu
reel werk, de verkoop van schouw
burg Gooiland en zwembad. De Lie
berg, het opheffen van de huisdruk
kerij en de gemeentelijke accoun
tantsdienst. Daarnaast zal het aan
tal Hilversumse wethouders moge
lijk worden teruggebracht van vijf 
naar vier. 

Subsidies 
De gerneente Hilversum zal verder 

leen groot aantal subsidies verlagen 
voor een totaalbedrag van meer dan 
een half miljoen gulden. De bijdra
gen aan het Goois Natuurreservaat 
(60.000 gulden), de VVV, het Plas
senschap (48.000 gulden), de SPPD 
(400.000 gulden), het streekarchief 
en het gewest Gooi en Vechtstreek 
worden teruggebracht. De rijkskor
ting op het sociaal-cultureel werk 
van 1987 zal alsnog een jaar later 
aan de instellingen worden doorbe
rekend. 

Ook zijn er voorstellen gedaan om 
een aantal gemoontelijke taken 
drasti.sch te vermi.n.deren. B en w 
v.illen accommodaties vr ... 'Or jeugd en 
jongerenwerk, buurt en clubhuis
werk en biImen- en buitensportac
commodaties gaan verkopen of het 
beheer ervan uitbesteden. Overwo
gen wordt ook de natuurgebieden t 
Spanderswoud en Anna.s Hoeve over 
te dragen aan organisaties, zoals 
het Goois Natuurresertvaat of Na
tuurmonumenten. 

Kosten 
Het onderhoud van scholen, open

bare gebouwen en woningen in ge
meenteeigendom ep. het. onderhoud 
aan het wagenpark zal ook niet lan
ger door de gemeente zelf worden 
gedaan. Tenslotte heeft het college 
voorgesteld om taken, zoals logope
die, het milieubeheer, het maken 
van bestemmingsplannen kritisch. ie 
bekijken. Ook op deze terreinen zal 
uiteindelijk worden bezuinigd. 

Burgemeester en wethouders heb
ben vastgesteld dat er dit en de na
volgende jaren voor in totaal 8 mil. 
joen moet worden bezuinigd. Meer 
dan twee miljoen gulden komt het 
college nog tekort op de begroting 
voor het lopende jaar. De bezuini
gingen dienen bovendien structu
reel te zijn en door te werken tot in 
1988 en. latere jaren. 

De gemeenteraad neemt begin ju
ni een besluit over de voorstellen 
van het college. B en w zullen eind 
maart een deÏmitief standpunt inne
men over deze voorstellen, na het 
overleg met vakbonden en perso
neel. De politieke partijen zullen 
vóór die tijd in de verschillende 
raadscommissies hun oordeel over 
de voorstellen geven. 
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ENIGE NATUURHISTORISCHE AANTEKENINGEN OVER ANNA'S HOEVE 

Erik Lam 

In eerste instantie dient opgemerkt te worden dat er door mij nooit integrale 

inventarisaties zijn uitgevoerd. Er zijn alleen wat steekproeven genomen. 

Tevens zijn er nog wat oudere gegevens achterhaald. 

Zoogdieren 

~et voorkomen is vastgesteld van: ree, mol, konijn, egel, wezel, eekhoorn en 

dwergvleermuis. Bovendien is er rond 1947 een bunzing gevangen. Vermoedelijk 

komt de soort nog steeds voor. Uit 1971 en 1974 (Osieck en Harder) zijn maart

gegevens van ransuilbraakballen bekend. Er werd hierin aangetroffen: rosse 

woelmuis, veldmuis, aardmuis, dwergmuis en bosmuis. Het voorkomen van deze 

soorten in het gebied is reëel. 

Herpetofauna 

Het voorkomen is vastgesteld van: kleine watersalamander, bruine kikker, groene 

kikker, gewone pad en ringslang (1975). Vooral in het kommetje tussen de 

Liebergerweg en het Witte Strandje werden deze aangetroffen. 

Loopkevers 

Op 6 augustus 1983 zijn wat hand vangsten verricht. Per soort is één exemplaar 

bewaard. Deze zijn op juistheid van determinatie gecontroleerd door de heren C. 

Alders, Amsterdam en S. van Heijsbergen, Naarden. 

bos ruderaal oevers 
Agonum thoreyi + 
Agonum viduum + 
Amara fulva + 
Bembidion ustulatum + 
Calathus erratus + 
Calathus rotundicollis + 
Elaphrus cupreus + 
Harpalus pubeseens + 
Nebria brevicollis + + 
Oodes helopioides + 
Pterostichus minor + 
Pterostichus niger + 
Pterostichus nigrita + 
Pterostichus vernalis + 
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Libellen 

Op 2Lf juni 1982 is gekeken wat voor soort libellen bij het "bosven" , bij 

Heidebloem vlogen. De volgende soorten konden genoteerd worden: 

Ischnura elegans 

Ennalagma cyathigerum 

Chalcolestes viridis 

Libellula quadrimaculata 

Er is door mij nooit speciaal op vogels gelet. Uit het archief van de 

Vogel werkgroep het Gooi e.o. blijkt dat de fuut er in 1984, en vermoedelijk ook 

in de volgende jaren heeft gebroed. De dodaars heeft er in 1944, 1945 en van 

1972 tot en met 1977 met ~~n tot twee paar gebroed. 

In 1981 is het gebied door Provinciale Waterstaat globaal op de mi~der algemene 

broedvogels ge{nventariseerd. Vastgesteld werden o.a.: boomklever, gekraagde 

roodstaart, grote bonte specht, goudhaan, goudvink, holenduif, kuifmees, matkop, 

meerkoet, tortelduif, staartmees en zwarte mees. 

Conclusie 

Het gebied blijkt vooral interessant te zijn voor enkele soorten die kenmerkend 

zijn voor een oever- of moerasbiotoop. Het zou zeer de moeite waard zijn indien 

er vooral aan deze biotopen veel aandacht besteed werd. Dit zowel wat betreft het 

handhaven als verbeteren ervan. Het is ook aanbevelenswaardig om bij de oevers 

blad en/of riethopen te maken ten behoeve van de herpetofauna (overwinteren, 

eiafzetting). 

De bosgebieden zijn over het algemeen zeer jong, doch herbergen reeds enkele 

typische soorten (boomklever, grote bonte specht). De bossen bieden zeker 

mogelijkheden om deze soorten in de toekomst wat meer kansen te geven (bomen 

oud laten worden, zonering). 

Bovenstaand overzicht van allerlei diersoorten in Anna's Hoeve is zoals de 

schrijver zelf al zegt niet volledig. 

Wie denkt dat hij of zij nog aanvullingen hierop kan geven wordt verzocht dit 

aan de redaktie te melden. Ook als u weet dat iemand anders gegevens heeft is 

het de moeite waard dit kenbaar te maken. 
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BOMEN OVER ... INSEKTEN 

Het voorjaar is de overgang van winter naar zomer, van een periode van 

betrekkelijke rust naar een tijd, die juist gekenmerkt wordt door aktie. Het is 

niet mogelijk om een bepaalde datum te noemen en te zeggen: nu begint het 

voorjaar. Feitelijk is het zo, dat het voorjaar voor de ene plant of voor het 

ene dier op een heel andere tijd verschijnt dan voor het andere. Als we aan het 

voorjaar denken, gaan onze eerste gedachten uit naar de bomen en uitlopende 

takken, naar de vogels, die gaan zingen en gaan nestelen en nog veel meer. En 

meestal worden dan die insekten, die heel kleine beestjes, vergeten. Maar ook 

die kleine diertjes voelen het voorjaar naderen en komen tot activiteit. Daarom 

schenken wij nu eens aandacht aan de insekten. Maar als we het over insekten 

hebben, dienen we eerst te weten wat insekten zijn. 

Welnu, het zijn kleine beestjes, die uit drie duidelijk te onderscheiden delen 

bestaan. Een kop, borststuk en het achterlijf. Voorts hebben ze altijd zes poten. 

Met deze twee kenmerken is het al mogelijk om te zien, dat spinnen, pissebedden 

en duizendpoten geen insekten zijn. Er zijn ongeveer 900.000 soorten bekend; 

hiervan komen er ongeveer 10.000 voor in Nederland en België. 

Hun kleine afmetingen en grote verscheidenheid maken het mogelijk om met heel 

velen op een klein plekje te leven. Denk bijvoorbeeld maar aan een plant, waar 

rupsen van de blaadjes eten, terwijl mieren bezig zijn de luizen te melken, die 

met hun allen sap zuigen uit een stengel. Daar kan nog een vlinder bijkomen die 

nectar zoekt. 

Op de kop van het insect zitten de voornaamste zintuigen: de ogen en de 

sprieten. Die sprieten dienen op de eerste plaats voor de reuk, maar op de 

tweede plaats voor de tast. De zintuigen van insekten zijn vaak op heel 

bijzondere wijze ontwikkeld. Het reukvermogen van sommige avondvlinders is 

zodanig ontwikkeld dat zij met hun sprieten de geurstof van een vrouwtje op 

meer dan een kilometer afstand kunnen waarnemen. Bij het waarnemen van slechts 

enkele moleculen geurstof gaat het vlindermannetje tegen de wind in v~iegen 

en vergelijkt de waarnemingen van de beide sprieten. Als dus op elke spriet 

evenveel geurstof terechtkomt, gaat hij in de goede richting. De smaak is ook 

iets bijzonders. Stappen vliegen of vlinders ergens op dan herkennen ze met hun 

voeten direct of het voedsel is. Geluiden waarnemen doen de meesten met een 

vlies aan de onderkant van het lichaam. Insekten hebben samengestelde ogen. 

Dat wil zeggen dat een insektenoog uit vele kleine oogjes bestaat; ze zien 

dus bijna alles van hun omgeving. 

Het begin van een insekt begint met een eitje. Hieruit komt de larve. Bij enkele 
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vervellingen worden het insekten. De vlinder doet het anders. Een rups die 

het eitje verlaat maakt tijdens de groei een aantal vervellingen door. Toch 

blijft het een rups. Pas als de rups volgroeit is komt de laatste vervelling. 

Nu komt er geen rups, maar een pop. Binnen de pop vindt een grote verandering 

plaats. Uiteindelijk komt er een beestje uit, dat tenslotte de vlinder wordt. 

Zo omstreeks half maart komen de eerste vlinders te voorschijn. Ook de andere 

insekten ontwaken uit hun winterslaap. 

Een kever is ook een insekt. Soms worden ze torren genoemd. De rugzijde is 

gepantserd. Dat komt omdat het eerste paar vleugels isveranderd in twee 

dekschilden. Het tweede paar ligt keurig onder het pantser en komt bij het 

vliegen te voorschijn. Eén van de meest bekende kevers is het lieveheersbeestje. 

Zij overwinteren in de grond, in een beukenootje of iets dergelijks. 

Lieveheersbeestjes leven van bladluizen en andere luisachtigen. In ons land 

zijn er negenenvijftig soorten, waarvan de oranje met zeven stippen de meest 

bekende is. Vaak wordt gezegd, dat de leeftijd te zien is aan het aantal 

stippen. Dit is niet waar. Een lieveheersbeestje wordt hoogstens een half 

jaar oud. Het beestje met zeven stippen is een ander soort als die met twee 

stippen. De gele met zwarte stippen eten luizen. De beestjes kunnen, ondanks 

hun korte poten, vrij snel lopen. Raken we ze aan dan trekken ze hun pootjes 

onder hun schild en worden onbeweeglijk. Dit is een manier om aan hun belagers 

te ontkomen. 

Ook in het gebied van Anna's Hoeve zijn talloze insekten te vinden. Ga ze maar 

eens bekijken, geniet er van en laat ook anderen er van genieten. 

J. Nijman 
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BEHEER AMERIKAANSE VOGELKERS IN ANNA'S HOEVE 

afdeling Groenvoorzieningen, gemeente Hilversum 

Bij de laatste schoonmaakaktie van 15 oktober 1986 is door de medewerkers van 

de sektie Natuurbeheer van de afdeling Groenvoorzieningen, met veel hulp van 

een aantal leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een aanvang 

gemaakt met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in het bosgebied. 

De Amerikaanse vogelkers is vanaf 1920 tot ongeveer 1955 in het Nederlandse 

bos aangeplant, hoofdzakelijk als onderbegroeiing in de bospercelen. 

In 1955 werd de aanplant vrijwel stopgezet, omdat gebleken was dat de 

Amerikaanse vogelkers in de ondergroei van het bos de hier van nature thuis 

horende soorten verdrong. Daarnaast belemmerde de Amerikaanse vogelkers de 

groei van een aantal boomsoorten en werd verjonging van loofhoutsoorten 

tegengegaan. 

Door de massale aanwezigheid van de Amerikaanse vogelkers, de groei- en 

uitzaaiingskracht van de soort had deze inmiddels de naam 'bospest' verworven. 

Ook in het bosgebied Anna's Hoeve is deze Amerikaanse vogelkers aangeplant. 

Maar ook hier doet zich het probleem voor dat deze plant de hier van nature 

thuis horende soorten in groei en verjongingsmogelijkheden belemmert. De 

bestrijding van de Amerikaanse vogelkers is in het najaar daarom hervat. Door 

bestrijding van deze soort zal een meer gevarieerde ondergroei kunnen ontstaan 

en zal de verjonging van boomsoorten in de bos percelen worden bevorderd. 

De bestrijding van de plant kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. 

Door afzagen en insmeren met chemische middelen, waardoor de stronk wordt 

gedood; door het uittrekken van de struiken en jonge zaailingen, of door het 

afzagen van de boom of grote struik waarna een aantal keer de uitlopers van 

de stronken worden afgeslagen. 

Afgelopen najaar is de Amerikaanse vogelkers in de bosstrook bij het 

Berkenlaantje aangepakt. De planten zijn op borsthoogte ingekort. Komende 

zomer zullen de uitlopers die op de stronken ontstaan worden afgeslagen. 

Daarnaast zullen deze zomer ook de zaad bomen van de vogelkers in het gehele 

bos worden afgezaagd, om uitzaaien van de soort te voorkomen. 

Naast het afslaan en afzagen van deze plant zal. in de toekomst, daar waar 

mogelijk, de plant ook uit de grond worden getrokken. 

Door deze aanpak wordt geprobeerd de Amerikaanse vogelkers in Anna's Hoeve 

onder controle te krijgen. 
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GIFTEN 

Onze vereniging kan zich verheugen in een nog steeds groeiend aantal leden. 

Daarnaast zijn er ook telkens mensen, die geen lid zijn of om welke reden dan 

ook geen lid willen worden, waarvan onze penningmeester een gift ontvangt. 

Wij stellen dat uiteraard zeer op prijs en danken deze gulle gevers! 

Soms is een gift anoniem zoals onderstaande, welke op 19 januari 1987 

binnenkwam. Ook deze schenker veel dank. 

"Als geboren Hilversumse, maar te oud om lid van uw 

Vereniging te worden doe ik u hierbij voor uw 

sympathieke plannen een bedrag van f 20,- toekomen". 

BEZORGERS GEVRAAGD 

Zoals u weet wordt onze Anna's Hoeve Courier bij vrijwel iedereen persoonlijk 

thuisbezorgd. 

Vooral door het groeiende aantal leden is er nu behoefte aan enkele 

bezorgers (sters). 

Als u hiervoor interesse heeft dan wordt van u verwacht dat u drie maal per 

jaar een aantal Couriers bezorgt. Eén tot drie maal per jaar dient er ook een 

mededelingenstencil te worden rondgebracht. 

U ziet, een werkje wat velen van u zouden kunnen doen. 

Schroom niet en neem contact op met mevrouw M. Veerman, Borneolaan 38 te 

Hilversum, telefoon: 13772. 



Anna's Hoeve 

De omgeving van Anna's Hoeve is 
natuurgebied. Het terrein ligt voor 
een behoorlijk deel in de gemeente 
Laren maar is goeddeels eigendom 
van de gemeente Hilversum. Het 
ligt ook teg'an de bebouwing van 
Hilversum aan. Het terrein wordt 
beheerd door de afdeling Groenvoor
zie~ vaD. de gem. Hilversum. 

Er is -veel recreati.e in het gebied. 

Vanuit de omgeving, vanuit het res
taurant, vanuit de speeltuin en van
uit de kiosk komt er veel publiek. 

Vool ~ deze mensen zijn natuur
en milieubewuste mensen die weinig 
of geen schade of verontrusting ver
oorzaken. Waar echter veel mensen 
komen vallen, figuurlijk gesproken, 
altijd spaanders ofwel, er. is altijd 
wel kaf ander het koren. En waar 
veel koren is ... Soms maakt het kaf 
ook regelrecht en bewust misbruik 
van het gebied. Jakkerende honden, 
crossende brommers, van de ruiter
paden wijkende ruiters, plastic en 
papier verspreidende vissers, vuil 
stortende pa.s$aD.ten, bomen omhak
kende kachelstokers, met vuurwerk 
smijtende niet-nadenkers en zo kunt 
u er nog wel een paar bedenken. Dit 
klinkt er!!' ... en dat is het ook. 

Gelukkig lang niet altijd en ge
lukkig wordt er steeds meer aan
dacht aan dit prachtige gebied be
steed. Dat gebeurt door de beheren
de gemeentedienst, door de toezicht 
houdende politie en door particulie
ren. 

Vele jaren heeft een buurtbewo
ner, de heer J. de Ronde, een eenza
me strijd gestreden voor het behoud 
van het prachtige gebied. 

Behoud 

Sinds april 1984 hoeft hij dat 
niet meer alleen te doon. Op die 
datum is de Vereniging tot Behoud 
van Anna's Hoeve e.o. opgericht. 

Lid worden kan iedereen- die zich 
op de een of andere manier betrok
ken voelt bij het reilen en zeilen 
van het gebied. Dat zijn inmiddels 
al meer dan 800 personen. Die be
talen voor dat lidmaatschap een 
bedrag van f 3,65 per jaar. Juist 
ja, één cent per dag. Het gut dan 
ook niet zozeer om geld, maar 
vooral om het meedenken, het 
meepraten en het meedoen. 
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Dat laatste bijvoorbeeld met de 
halfjaarlijkse Bchoonmaakacties, 
waarbij het gehele terrein in samen
werking met de gemeente van afval 
e.a. wordt ontdaan. Als lid krijgt u 
een drietal keren per jaar de "An
na's Hoeve Courier" en kunt u enige 
keren deelnemen aan een vergade
ring. Wilt u iets meer weten of zich 
opgeven als lid, dan is het adres 
daarvoor: G. Toos, Weberstr. 1 in 
HilverslUl1. Telefoon 035-855951. 

De Gooi- en Eem1ander 

27 januari 1987 

(J •• Een rondje Anna's Hoeve" is altijd de moei te waard. (Foto. t'eter 
Stevens) 
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Wegens ruimtegebrek komt de rubriek "VOOR DE JEUGD" 

dit keer te vervallen. 

Er zijn nog steeds een redelijk aantal rapporten over de enquête beschikbaar. 

Wie er één wil hebben kan deze gratis afhalen bij de heren G. Toes en H.S. 

K\Vappenberg (adressen zie binnenzijde oranje schutb lad) of bij de heer J. 

Deijs, Mercuriusstraat 17 te Hilversum. 

r----------------------------------------------------------------------------------
I 
I 
I 

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

secretariaat: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum 

penningmeester: H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum 

o 
o 

ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

mijn nieuwe adres is 

Naam: ... <i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••• Cl •• 

Adres: 

Plaats: .c ••••••••••••••••••••••••••• " ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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jaargang 4 nr. 2, juli 1987 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Wanneer u deze Courier doorleest zult u het met ons eens zijn dat 

er in Anna's Hoeve weer veel gebeurd is. Ook het bestuur zat bepaald niet 

stil en in het bijzonder onze nieuwe secretaris is voortvarend gestart. 

De eerste uitvoering van een natuurwerkochtend met kinderen van een 

basisschool werd een groot succes. Deze school vroeg na afloop volgend 

jaar weer mee te mogen doen. Ook een andere school reageerde direct 

positief op onze uitnodiging voor een werkochtend in augustus a.s. 

U kunt ook meehelpen. Op woensdag 22 juli starten we met een serie 

werkochtenden in Anna's Hoeve. Meer hierover leest u in deze Courier. 

Tenslotte graag uw aandacht voor het volgende. Tot onze spijt komen op de 

rubriek "Voor de jeugd" vrij weinig reacties. Wij hebben hierdoor de indruk 

dat de Courier in geringe mate door de jeugd wordt gelezen. 

Onze vraag nu is: wijst u uw kinderen of kleinkinderen er eens op. Meestal 

is er nog een leuke prijs te winnen ook. 

En, voor wie nog gaat, een prettige vakantie! 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

T. Rozema 

Het bestuur heeft een verzoek uit doen gaan naar de gemeente Hilversum 

om in Anna's Hoeve een aanlijngebod voor honden in te stellen. Tot op 

heden gelden daar nog geen regels voor. In antwoord daarop schrijft de 

gemeente dat men bezig is met een nieuwe Algemene Politie Verordening 

(APV), waarin het Anna's Hoeve gebied betrokken zal worden. 

Tevens heeft het bestuur een brief naar het Zuiveringschap Gooi- en 

Eemland verstuurd om bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost aan 

de Minckelersstraat de door het hek heen groeiende takken te snoeien. 

Deze groeien zo enthousiast dat mensen die zich op het trottoir 

bevinden steeds meer het idee krijgen dat ze daar al door het bos 

lopen. 

De reactie van het zuiveringschap was, dat het stuk grond van de 

gemeente zelf is. Nu is opnieuw de gemeente benaderd. 

Aansluitend op het voorgaande werd aan de gemeenteraad van Hilversum 

een brief gestuurd omtrent vuil op het trottoir en langs het hek van de 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Oost. 

Dit gaf als reactie een artikel in de krant van 3 april j.l. Verder nog 

geen reactie. 

Er gaat nu opnieuw een brief naar de gemeenteraad om te vragen of ze 

de problematiek daadwerkelijk eens aanpakken. 

Wij verzonden ook een brief aan de Nederlandse Spoorwegen over 

overstekende personen vanaf de Van Linschotenlaan. Met gevaar voor 

eigen leven steekt men daar de spoorlijn over. Nog geen reactie 

ontvangen. 

De volgende brief ging naar V&D om in het kader van hun 100 jarig 

bestaan, te informeren of ze bereid zijn aan ons speeltoestellen 

beschikbaar te stellen voor de speelweide. 

Tenslotte werd de gemeenteraad per brief gevraagd of ze ons op de 
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hoogte willen houden van alle activiteiten die op Anna' s Hoeve 

gebeuren. Met nnme die zaken die vergunningplichtig zijn. Wij vra gen 

in die gevallen ook om een afschrift van die vergunning. 

Vereniging vraagt om grondige schoonlnaakactie 

Ergernis over afval bij 
toegang van Anna ~ s H oeve 

(Van onze verslaggever 
Bert·Jan Klein) 

HILVERSUM - De Vereniging 
tot Behoud van Anna's Hoeve en 
omgeving ergert zich aan de toe· 
stand van de toegangsweg en ber-
men van het terrein aan de Mine
kelersstraat. Het trottoir langs 
het hek van de rioolwaterzuive
ring is volgens de vereniging door 
het storten van vuil praktiscb on
begaanbaar. "Ik hoop dat de ge
meente het trottoir nu eindelijk 
eens schoonmaakt", aldus pen
ningmeester H. S. Kwappenberg. 

TIl validewflgens en kinderwagens 
zouden door cic opeenhoping van 
vuil en flfval niet meer van heL voet
pad gebruik kunnen maken. De 

doorgang' zou verder bemoeilijkt 
WOl den, èoordat lichtmasten ntid
den op hel trnttoir geplaatst 7ijn, 
Om hij de Anna's Hoeve te komen 
moet men volgens de vereniging 
over een afstanrl van meer dan 100 
met ,., :' op de rijweg lopen. 

De '. ('rcniging lIeeft de Hilversum
se g:clI1ccn[pt'aad schriftelijk ge
vrn~gcl te zorgen dal het pad weel' 
toe!,,'i1llkelijk wordt. Penningmeester 
Kwappen'Y~Ig zegt dat dit verzoek 

CmlTRIBUTIE 

mede gedaan wordt namens een 
aantal bewoners van Anthony Fok
kerstraat. Enkele bewoners hadden 
in een brief aan de vereniging hun 
ergenis uitgesproken over het vuil. 

Tweemaal per jaar onderneemt de 
vereniging zelf een schoonmaakac
tie op het terrein van Anna's Hoeve. 
Vrijwilligers gaan dan met hark en 
zakken aan de gang om het vuil te 
verwijderen, dat daar zes maanden 
lang is terechtgekomen, Om ook 
nog eens de . toegangsweg te onder
houden is volgens Kwappenberg te 
veel van het goede. 

Boss en 

"Wij gaan niet het werk van cle 
gemeente doell, Wij doen met een 
gTote groep vrijwilligers de bossen 
al. Daar hebben zij hun handen vol 
a;m", zo Z(~gt de penningmeester. 
Hij en enkele andere bestuursleden 
hebben onlangs ter plaatse gekeken 
hoe het voetpad erbij ligt. Door het 
vuil en afval zou het onmogelijk zijn 
rj,lar nog langer te lopen, 

Het bestuur van de vereniging 
verwacht dat de gemeenteraad het 
belang van een schoonmaakactie iJl
ziet. Kwappenberg: "De Anna's Hoe
ve is een visitekaartje voor Hil ver
sumo Op deze plek kom je de ge
m(~ente binnen en dat mag el' wel 
een beetje kn8,p uit zien", 
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BEHEER AMERIKAANSE VOGELKERS IN ANNA'S HOEVE 

Bij de verschillende schoonmaakacties werd door een aantal mensen geopperd 

meer aandacht te geven aan het verwijderen van de allesoverheersende 

vogelkers. 

Welnu, in samenwerking met de afdeling Groenvoorzieningen heeft het bestuur 

het volgende plan uitgewerkt. 

Vanaf woensdag 22 juli tot en met 26 augustus zal er op !~~~E~ 

!~~~~~~B~~~!~~~ van 8.30-12.00 uur gewerkt worden in Anna's Hoeve. 

Bovendien zal er op ~~~~E~_~~!~E~~~~~~~~~~_!~_~~~~~!~~ ook gewerkt worden. 

Eveneens van 8.30-12.00 uur. 

Er wordt samengewerkt met de bosploeg van de gemeente. Wie graag buiten is, 

wat tijd over heeft en zich nuttig wil maken kan hieraan meedoen. Voor 

gereedschap en koffie wordt gezorgd. 

ATTENTIE: wie mee wil doen zorgt dat hij/zij om 8.30 uur aanwezig is op het 

grote parkeerterrein voor het restaurant. 

Contactpersonen van onze vereniging hiervoor zijn de heren Toes en Rozerna 

(adressen: zie schutblad van deze Courier). 

REACTIE 

In de vorige Courier stond een artikeltje van de heer E. Lam over 

natuurhistorische gegevens van Anna's Hoeve. Op de Algemene Ledenvergadering 

van 14 april werd vanuit de leden aangegeven welke diersoorten nog meer 

voorkomen in het gebied. Genoemd werden: snoek, voorn, brasem, karper en 

aal. Daarnaast werd aangegeven dat er meerdere malen schildpadden zijn 

gezien (Het betreft hier waarschijnlijk de Amerikaanse moerasschildpad?). 

Wie nog meer gegevens heeft kan zich met de redaktie in verbinding stellen. 

N.B.: Op het voormalige crossterrein zijn dit voorjaar regelmatig enkele 

konijnen te zien. Sommigen zeggen zelfs "veel". 
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NATUURWERKOCHTEND IN AUGUSTUS 

Na het succes van de eerste werkochtend met kinderen van de basisschool, 

heeft het bestuur snel kunnen besluiten hiermee door te gaan. Ook de 

gemeente is enthousiast en geeft alle medewerking. 

De Vrije School in het Van Riebeeckkwar tier is gevraagd om op 

woensdagmorgen 26 augustus de handen uit te mouwen te komen steken. Mevrouw 

Betty Tjerkstra, lerares van deze school reageerde spontaan. Zij komt met 

26 leerlingen van 12 en 13 jaar oud naar Anna's Hoeve. De zagen, scheppen 

en werkhandschoenen liggen al klaar. 

\~ij rekenen er op dat ook weer een groot aantal volwassen leden van onze 

vereniging voor de begeleiàing van deze kinderen zal zorgen. 

Startpunt van de werkzaamheden is het grote parkeerterrein voor het 

restaurant. A~nvang 09.00 uur. 

Voor nadere informatie kunt u zich tot de redaktie wenden. 
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SCHOONMAKEN IN ANNA'S HOEVE, HELAAS NOG STEEDS NODIG 

T. l~o7ema 

Op donderdag 22 april vond in Anna's Hoeve weer de halfjaarlijkse 

schoonmaakactie plaats. 

Vanaf 9.00 uur trok het recordaantal van 32 volwassenen en een aantal 

kinderen onder een stralende zon het gebied in. 

Verscheidenen getooid met vuilniszak en prikstok, anderen met zaag, plukhaak 

of gewoon met een groot portie enthousiasme. Het nodige vuil werd weer 

opgeruimd en opslag omgezaagd. 

Zo werd het berkenÀaantje in z'n geheel ontdaan van de Amerikaanse vogelkers. 

Verder werd er ook een volle container met allerhande vuil opgehaald 

waardoor het gebied weer een wat draaglijker aanzien kreeg. 

Hal ver'vege de ochtend werd iedereen onthaald door de eigenaar van de 

ui tspanning Anna's Hoeve op een kopje koffie en een glaasje sap. De 

vereniging stond borg voor de nodige calorieën middels koek of 

chocoladereep. 

Na afloop van de dag was iedereen het er over eens dat dit voor het gebied 

weer een onmisbaar gebeuren is geweest. 

Ruim 30 mensen actief bij Anna's Hoeve 

Actie schoonmaak 
levert record op 

(Van onze verslaggever 
Frans Raven) 

HILVERSUM - Een record-aan. 
tal van 32 mensen is gisteren tij. 
dens het prachtige weer de hele 
dag bezig geweest met het schoon. 
maken van het natuurgebied An. 
na's Hoeve. Ze haalden onder meer 
vuil uit de vijvers en verwijderden 
vogelkers, een veel voorkomende 
struik die andere bomen verstikt. 

Aan de halfjaarlijkse 
schoonmaakactie werd voornamelijk 
deelgenomen door leden van de Ver
eniging tot Behoud van Anna'a Hoe
ve, in samenwerking met de afde
ling groenvoorzIeningen van de ge
meente. Het Bèrkenlaantje, waaraan 

de schoonmakers tijdens de vorige 
actie waren begonnen, werd giste
ren afgemaakt. De vogelkersen zijn 
afgekapt en de uitlopers zullen re
geIInatig worden gesnoeid. Zo sterft 
dit gewas vanzelf af. 

's Middags wijdden de schoonma
kers zich aan de bossen. Daaruit 
werd veel afval gehaald, voorname
lijk blik, papier en plastic. In één 
van de vijvers werden zelfs oude 
tuinmeubels gevonden. Voordat de 
werkzaamheden begonnen kregen 
de enthousiastelingen een kop kof
fie aangeboden in de uitspanning 
Anna'a Hoeve. 

... 
Q) 

-0 
c:: 
cu 
~ 
El 
Q) 

~ 

c:: 
Q) 

I 
'r! 
0 
0 

G 

Q) 
Çi 

r--
co 
0\ 
~ 

~ 
'r! ... 
0.. 
cu 

-.:t 
N 

<> 



- 7 -

De woensdag daarop - 29 april - is Anna's Hoeve opnieuw door schoonmakers 

betreden. 

Nu betrof het twee klassen van de Nassauschool, wat i n totaal 54 

kinderopru imers opleverde. 

Onverschrokken zaagden zij de gehele ochtend alle voor hun opdoemende 

vogelkers om, wat aan het eind van de ochtend een geheel "schoon" 

bosperceel opleverde. Sommigen waren zo enthousiast dat ze moeilijk weer 

naar school terug te krijgen waren! 

Nassauschool vecht tegen bospest 
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• Vijftig kinderen van de Nassau
school hebben gistermorgen gehol
pen met het opruimen van Ameri
kaanse Vogelkers bij Anna's Hoeve. 

Deze plant wordt niet voor niets ook 
wel bospest genoemd; als er niets 
tegen ondernomen wordt, woekeren' 

.hele percelen bos en hei onder en 
krijgen andere planten en bomen 
geen kans. 

Voor de Vereniging tot behoud 
van Anna's Hoeve is 1987 het jaar 
van de Vogelkers; de vrijwilligers 
willen proberen dit jaar alle bospest 
uit dit natuurgebied wef! te halen. 

De vereniging is blij met elke hulp 
die daarbij wordt geboden. 

De leerlingen van de Nasl:kJ.u
school waren eerder in de week een 
uurtje voorgelicht over de Vogel
kers en de bestrijding ervan. Hen 
leek het werk in de zon gistermor
gen wel te bevallen. Toen ze na af
loop werden beloond met limonade, 
een koek en een vaantje, wilden een 
paar scholieren al weten, wanneer 
ze Weer in de slag konden. 

::':~~ .. 
:::/::~ 
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Alle kinderen kregen als herinnering 

een lintje aangeboden. 
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POLITIE TREEDT (NIET) OP IN ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

~."" " .. ' ,'. -----. .. . 

~ ~ 

Als er in Anna's Hoeve dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, 

dan wordt nog al eens de politie gebeld. Dat gebeurt met name sinds de 

oprichting van onze vereniging in 1984. Leden van onze vereniging 

oefenen op die manier een grote sociale controle uit. 

Een groot probleem daarbU is echter dat indien de politie gebeld wordt, 

er eigenlUk een 'probleem' bUkomtl 

Niet zelden gebeurt het name lUk dat gewaarschuwde politie wel even komt 

kUken wat er aan de hand is, ma8r zonder actie te ondernemen of zelfs maar 

uit de politieauto te stappen weer verdwUnt . In andere gevallen komt er 

helemaal geen politie kUken. 

Dit nu veroorzaakt het nieuwe 'probleem'; degene die de politie belt over 

een misstand in Anna's Hoeve krUgt geen of een halve reactie van de 

Hilversumse politie. Gevolg: de persoon in kwestie raakt nogal 

gefrustreerd en roept (terecht): "Betaal ik hier mljn belastinggeld voor?" 

Zo had ik zelf op zaterdag 20 juni j.l. de volgende negatieve 

erv2ring. 

Om circa 16.30 uur zag ik twee jongens op terreinbrommers crossend door 

het bos schieten naast het voormalige crossterrein. Het lukte mU niet ze 

aan te spreken of hun nummerplaat je te noteren. Aangezien ze met veel 

lawaai door bleven crossen besloot ik de politie te bellen. Op Eemeroord 

belde ik de Hilversumse politie en legde uit wat er aan de hand was. 

De reactie hierop van de dienstdoende politieagent was de volgende: "Waar 

gebeurde het precies? Is dat wel grondgebied van Hilversum? Behoort dat 

niet aan Laren? Ik zal er even een kaart bU pakken". Ik viel hem in de 

rede door te zeggen dat ~et inderdaad grondgebied van Laren is maar dat 

Hilversum er het beheer uitvoert en dus ook het toezicht. Ik voegde er 

aan toe dat Hilversum juist daarom ter plekke ook een vangrails van 

f 100.000,- heeft neergezet. 

Dit alles mocht echter niet baten. De conclusie van de politieagent was 

dat hU niets voor mU kon doen. Het was een zaak voor Laren. Hierop 

inhakend vroeg ik hem twee maal of hU dan even de Larense politie op de 

hoogte kon stellen. De agent reageerde hier niet op. Tenslotte zei hU 

dat hU zou zien wat hU kon doen. 
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Na een telef'onische discussie van ruim tien minuten droop ik 

teleurgesteld af. In de omgeving van de crossbaan heb ik nog een kwartier 

gewacht om te zien of er politie op kwam dagen. Zoals ik eigenlijk 

verwachtte, gebeurde dat niet. De crossers waren in die tijd inmiddels 

ook verdwenen. Wat overbleef was een groot gevoel van onbehagen. 

Naar aanleiding van dit soort ervaringen lijkt het mij noodzakelijk dat over 

het politieoptreden en over wie nu waar verantwoordelijk is snel een 

discussie wordt gevoerd. Wij wachten op reacties van raadsleden èn 

politie ..... 

Wethouder opent .fietspad 
(Van onze verslaggever 

Frans Raven) 
mLVERSUM - De Hilversumse 

wethouder van verkeer, mevrouw 
E. Weijers-van Veen, heeft gister
middag het nieuwe fietspad langs 
de Weg over Anna's Hoeve ge
opend. Ze onthulde een bord, waar
op dit gedenkwaardige feit ver
meld staat. 

Het fietspad, dat Hilversum met 
Baarn verbindt, loopt dwars door 
Anna's Hoeve, evenwijdig aan de ge
vaarlijke kronkelweg. De wethouder 
stapte bij de opening op de fiets. In 
haar kielzog reed een groot aan~al 

gtmowgOtm mee, onder wie raadsle
den, leden van de Vereniging tot 
Behoud van Anna's Hoeve, politie
mannen en gemeentelijke ambtena
ren. 

De plannen voor het aanleggen 
van het fietspad, dat 1,6 kilometer 
lang is, <:lateren al van 1971. Maar 
pas vorig jaar kwam de provincie 
over de brug met subsidie en kon
den de voornemens worden gereali
seerd. Het rijwielpad, dat door 
Stichts Wegenbouw is aangelegd, is 
van beton. Er is vanaf november 
vorig jaar aan gewerkt. De strenge 
vorst vertraagde de werkzaamheden 
nogal. Tussen januari en begin april 
kon niet gewerkt worden. 

De wethouder noemde het fietspad 
in een korte speech na afloop van de 
onthulling "een goede zaak voor de 
verkeersveiligheid." "Menig fietser 
zal hier heel blij mee zijn." Ze bleek 
zeer in haar nopjes over het feit dat 
haar naam op het onthulde bo.r:4 
staat. ,,Ik voel met eigenlijk ver
plicht hier elke dag even over heen 
te rijden", grapte ze. ' 

De aanleg van het pad is overi
gens goedkoper uitgevallen dan ge-

Gelukkig, eindelijk een fietspad! 

pland. De gemeente had er een beo 
drag van 1,2 miljoen gulden VOOl 

uitgetrokken. Daar is echter 32:: 
mille van overgebleven. Daarvan, ze 
luidt een voorstel van het collegE:: 
van burgemeester en wethouders . 
moet 108.000 gulden worden be
steed aan het herstel van fietspaden 
langs de La.renseweg en de Jan van 
der Heijdenstraat. 

De Gooi- en Eemlander 

27 mei 1987 
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BEHEERSPLAN ANNA'S HOEVE 1987 - 1991 

Zoals u bekend is, kwam dit jaar het beheersplan voor Anna's Hoeve gereed. 

Onze vereniging heeft bij allerlei gelegenheden hier telkens naar 

geinformeerd en op spoedige realisering aangedrongen. In een vroeg stadium 

konden wij onze mening'geven over het concept-plan. 

De Hilversumse raadscommissie voor milieu nam op 25 maart 1987 het 

beheersplan voor kennisgeving aan. De PvdA en het CDA stelden er nog enkele 

vragen over. Hieruit bleek onder andere dat men informeerde of onze 

vereniging ook bij het overleg betrokken was geweest. Bovendien had men 

waardering voor de goede samenwerking tussen de afdeling Groenvoorzieningen 

en onze vereniging. 

Dat deze samenwerking goed is blijkt ook uit het feit dat mevrouw C. Paris 
" 

van Groenvoorzieningen op onze algemene ledenvergadering van 14 april j.l. 

een toelichting gaf op het beheersplan. Voor degene die daar niet bij 

waren, vermelden wij hieronder de belangrijkste zaken. Ze zijn in copie 

overgenomen uit het beheersplan 1987-1991. 

DOELSTELLING 

Geef hieronder in eigen bewoordingen aan wat u op lange termijn (ca, 25 jaar e,v,) en op korte termijn (5 -1 0 jaar) 

met uw bezit nas!reeft door middel van het te voeren beheer: 

Bij ~et te voeren beheer zal de nadruk worden gelegd op het behoud en de ontwikke
ling van natuurlijke-, landschappelijke- en rècreatieve waarden. In het gebied zal 
een zonering worden aangebracht naar funktie (meer nadruk op natuur/landschap; 
meer nadruk op extensieve recreatie). Hoewel de verschillende funkties elkaar niet 
uitsluiten, zal het beheer afgestemd worden op deze zonering. 
Het noord-westelijk terreindeel fungeert als uitloopgebied voor de bewoners van 
Hilversum; hier zal het beheer sterker gericht zijn op de instandhouding en verbe
tering van doe recreatieve waarden. Dit tereindeel zal een parkachtig karakter krij
gen. 
In het oostelijk deel is de recreatieve druk vanuit de bebouwde kom veel lager. 
Hier zullen zo gunstig mogelijk2 voorwaarden worden geschapen voor flora en fauna. 
Voor een deel zullen bomen op stam kunnen sterven, daarnaast wordt tijdens het 
noodzakelijke omvormingsbeheer naar de gewenste bosdoeltypen houtoogst niet uitge
sloten. Er zal worden gestreefd naar een bostype dat zichzelf grotendeels middels 
natuurlijke verjonging in stand houdt, overeenkomend met bosdoeltype 2 en 25 uit 
het Meerjarenplan Bosbouw. (bijlage 1 en 2). 
Daarnaast zal worden gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in het bos, 
waarbij een verschuiving in de verhouding naaldhout/loofhout ten gunste van het 
loofhout zal plaats hebben. E.e.a. zodanig dat de soorten die in het gebied van 
nature bevorderd worden. 
Indien bij het omvormingsbeheer van houtopbrengst sprake is, dan zal deze opbrengst 
kunnen bijdragen in de dekking van de kosten die de beheersmaatregelen met zich 
mee brei"lgen. 
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De direct ten westen van de A 27 gelegen terreinen zullen deels worden aangewend 
voor bosontwikkeling ter compensatie van de in het gebied aangelegde fietsverbin
ding. De bosontwikkeling zal deels worden gestimuleerd door aanplant en door be
zaaiing. Een bosontwikkeling met een open karakter, waarin boomgroepen en open 
ruimten elkaar afwisselen zal daarbij uitgangspunt zijn. Hiermee wordt tevens de 
functie van migratiezone versterkt. 

Werkplan 

Zijn er beheersmaatregelen die de komende beheersperiode urgent zijn? = Nee. X Ja, geef aan welke werkzaamheden dit betreft, en de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat deze maat

regelen urgent zijn : 

1. Stamtalreductie 

2. Exotenbepe!kin~ __________________________________________________ ___ 

3. Erosiebestrijding hel~ende terreindelen: ____________________________ __ 

4. Bevordering bosverjonging met gewenste soorten 

5. Bosaanplant ter compensatie van het fietspad, ter bevordering 

van meer natuurlijke vegetatie 

6. Aanpassen en verbeteren van het padenbeloop 

JEU DE BOULES BAAN 

In onze enquête die vorig jaar gepubliceerd werd is het idee geopperd 

een Jeu de Boulesbaan aan te leggen op bijvoorbeeld de Speelweide. 

Het bestuur nodigt hiertoe leden van onze vereniging uit ter realisering 

hiervan een plan uit te werken. Wilt u zich inzetten om een Jeu de 

Boulesbaan te creëren, meldt u dan bij het bestuur. 



- 12 -

IN GESPREK MET DE GEMEENTE (5) 

J. Harder 

Op 8 mei 1987 vond er weer een uitgebreid overleg plaats tussen 

bes tuursleden van onze vereniging (dhr. G. Toes, J. Harder en T. Rozerna) 

en de afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente (mevr. C. Paris, 

waarnemend sectiechef Natuurbeheer). 

BU het overleg dat in een goede sfeer verliep kwamen verschillende zaken 

ter sprake: 

Zo meldde ons bestuur de schoonmaakacties in de toekomst te willen beperken 
----------------

tot de ochtend. 

De ~~~~~~~~~~~~~~~~~ van de Nassauschool op 29 april was een succes. WU 

zullen nu ook andere scholen in de buurt benaderen. Ook de gemeente was erg 

content met zowel de schoonmaakactie als de werkochtend. Onze vereniging 

stelde voor om in juli/augustus mee te werken aan de È~~~~~~~~~_~~~_~~ 

~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~. Afgesproken werd op woensdagochtenden en mogelUk op 

zaterdagochtend hieraan mee te doen (zie ook elders in de Courier). 

De ~E~~~!~~~!~~~~~ op de speelweide zullen op ons verzoek nog dit jaar 

verplaatst worden. Ze komen dan dichter bU de zandbak en in het gras te 

staan. 

BU de komende schoonmaakacties zal geprobeerd worden om ~~~E~~~_~~ 

~~~~~~~E (naast de A27) meer hierbU te betrekken. In de omgeving van deze 

camping ligt nogal wat afval in het bos. Het ~~~~~!j~ naat de weg naar 

Heidebloem kwam ook weer aan de orde. De afwatering van de A27 komt nog 

steeds uit op dit vennetje. Een kwalUke zaak. De gemeentelUke dienstRVM 

zal om opheldering worden gevraagd. 

Het ~~~~~~~~~~~_~~~~~_~~~~~_~~!_~~~!E~~_~~~~~~~~~~~!~~~!_È~_~~ 
rioolwaterzuivering blUkt een volledige zaak voor de gemeente te zUn. De 

groenstrook achter het hek is gemeente eigendom en moet ook door de 

gemeente onderhouden worden. Niet het zuiveringsschap maar de gemeente 

blUft hier dus in gebreke ten aanzien van het onderhoud. ~~~~!~ is er nog 

gesproken over een betere s~agboomsluiting, het hondenaanlUngebod, de 

afsluiting van de Liebergerweg aan de zUde van de Anthony Fokkerweg en 

parkeerpaaltjes aan het begin van de Liebergerweg. 

Tenslotte werd ons medegedeeld dat ~~_~~~~_~~_~~~E~~' afdelingshoofd 

Groenvoorzieningen per I augustus naar de gemeente Amstelveen vertrekt. 

In het verleden heeft onze vereniging altUd goede contacten met hem 

kunnen onderhouden, waarvoor onze dank. 
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GEDICHT 

In het Goois Museum keken wij in het boekje "Het Gooi 2", Deze fotopocket 

over het Gooi werd in 1967 uitgegeven door de Vrienden van het Gooi. Op 

pagina 11 staat éen gedicht van J2ap Hareen met als titel "Anna's Hoeve". 

Hieronder i s het in Lbo geheel afgedrukt. 

ANNA'S HOEVE 

Op weg naar Anna's Hoeve ontmoetten 

wij soms kaboutervolk, vlekkerig, 

met gaten in hun schoenen, een scheel 

oog naar de vlinders op hun bretels. 

Niets was ons vreemd . Bij de Vergulde Gaper 

hadden wij eerst iujubes gekocht 

van een tanig vrouwtje dat zichtbaar 

verkreukelde tussen de vatekwasten, tubes, 

stopflessen, dropveters en pakken persil. 

Heel anders stelde ik mij Anna 

voor: een lief oud mens tussen katten, 

dat met krassende stem kon vertellen over de tijd 

toen zij haar zuster moest redden 

uit Blauwbaards klauw 
- oh de onthoofde vrouwen tegen de muren, 

de sproeterige bloedvlek op de sleute!! -

Zij had de ruiters zien aankomen 

als ridders van de E.H.B.O. 
(soms weerspiegelden zij nog in het Wasmeer). 

Hoewel ik twijfelde of zij echt nog leefde 

smaakten haar pannekoeken altijd goed 

als een happyending. 

\;IEU\iE LEDEN 

Onze secretaris is nog ll1aClr flClU\'lC1ÎJks iil functie gekozen of hij komt ITIC'L 

een aantal nieuwe leden aan. 

Sinds april van dit jaar heeft hij al meer dan 40 nieuwe leden geworven! 

Wie volgt Lijn goede vuorbeeld? 
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VOOR DE JEUGD cg) 

Hieronder zie je een kruiswoordpuzzel. Vooral voor de wat oudere jongens 

en meisjes, een leuke manier om je kennis te testen. Je zult zien dat er 

veel woorden en begrippen jn voorkomen die met de natuur te maken 

hebben. 

Vul de puzzel in. Plaats de letters die je vindt op de nummers 45, 21, 5, 

6, 7, 15, 42, 40, 19, 30 en 35 achter elkaar. 

Er ontstaat dan een woord. Zet dit woord op een briefkaartje en stuur het 

naar de redaktie. Je kunt ook een briefje bezorgen of even opbellen. 

Redaktieadres: Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel.: 852842. 

Voor enkele goede oplossers is er een bijzondere prijs. Deze bestaat uit een 

stapeltje QE~~!E~E~~E_~~!_j~_~:!:~~~_~~~IE_~~_~~E~~_~E~E_~~~E~~!' Dit is een 

fantastisch aanbod van onze drukker! 

Van links naar rechts Van boven naar beneden 
1 gel~Jid, dat kippen maken 1 mannetjeskat 
4 plaats, waar een vogel zijn eieren legt 2 eieren van de kikker 
8 kever 3 vrucht 
9 nagerecht 5 meisjesnaam 

10 deel van een boom 6 groente 
11 waar je je haren mee verzorgt 7 heeft een mol aan zijn snuit 
12 speelkaart 8 niet wild 
13 bijenhouder 11 vrouwtje van de haan 
14 groot zoogdier, dat in Nederland nog 15 kanaal in Friesland 

in het wild voorkomt 16 soort kikker 
16 speelgoed 17 de man van oma 
18 daar 21 telwoord 
19 gerecht van melk 23 dier, dat voornamelijk onder de grond 
20 lidwoord leeft 
22 mannetjesbij 24 kip, die kuikens heeft 
24 jongensnaam 27 om mee te wassen 
25 voorzetsel 28 heeft 'n kikker tussen de tenen 
26 van de ene plaats naar de andere 30 nachtvogel 

trekken 32 eten katten graag 
28 telwoord 35 waar je mee adem haalt 
29 jonge kip 36 vogel die kraait 
31 niet koud 37 soort boom 
33 zit op de huid van een vogel 38 dier dat in de kerststal staat 
34 maakt een mol 39 maakt een spin 
41 indien 40 groente 
42 woord, waarmee je de ene mens van 43 uitroep van pijn 

de ander onderscheidt 
44 soort vis 
45 niet het einde 
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

secretariaat T. Rozema, Valkstraat 23, 1223 LL Hilversum, tel.: 832346 

of bij H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ H'sum, tel.: 857385 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam: ...•.•••••.••••.••••••••...•.•..••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••• 

Adres: ...................................................................... . 

Plaats: ..................................................................... . 
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, 

.' 

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



D E A N NA' S HOE V E C 0 U R IER 

IS EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

OPGERICHT 17 APRIL 1984 

Het bestuur 

Voorzitter G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

Sekretaris T. Rozema, Valkstraat 23, 1223 LL Hilversum, tel.: 832346 

Penningmeester: J. Deijs, Mercuriusstraat 17, 1223 GW Hilversum, tel.: 858965 

Leden W. Deijs, J. Harder, H.S. Kwappenberg, L. Philips-Verstegen, 

M. Veerman-Nijhuis 

Kontributie 

Postgironummer: 

Redaktieadres 

Typewerk 

Verzending 

minimaal f 3,65 per jaar 

4920844 t.n.v. Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve 

J. Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel.: 852842 

M.M.J. Harder-Staal 

Fam. G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

INZENDEN COpy voor de volgende Anna's Hoeve Courier tot 

uiterlijk 1 MAART 

INHOUDSOPGAVE 
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Voorwoord van de redaktie 

Agenda Algemene Ledenvergadering. Oproep 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

Bestuursmededelingen 

Geen woorden, maar ook geen daden 

Natuurwerkdag 

Sneltram en Anna's Hoeve 

Aansluiting A 27 op de weg over Anna's Hoeve 

Opsporing verzocht. Vogelexcursie Anna's Hoeve 

Vrijwilligerswerk 

Voor de jeugd (9) 

Kranteartikelen 

Verschijnt drie maal per jaar (april, juli, november) 

Oplage: 840 exemplaren 
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jaargang 4 nr. 3, november 1987 

VOORltJOORD VAN DE REDAKTIE 

Als je belangstelling hebt voor een natuurgebied als Annals 

Hoeve, kom je tot de ontdekking dat er voortdurend iets veranderd in dit 

gebied. Duidelijk zichtbaar h"a.S dat met de aanleg van het fietspad, maar 

ook met het boswerk van de laatste tijd. 

Naar ons oordeel zijn deze veranderingen nuttige en noodzakelijke ingrepen. 

Ook de veiligheid van fietsers was hier in het geding . 

Nu dreigt echte r i n de nabije toekomst een nieuwe verandering werkelijkheid 

te worden . En met deze verandering zouden wij bepaald niet gelukkig zijn. 

Bedoeld wordt hier de aansluiting van de weg over Annals Hoeve op de 

snelweg A 27. 

Hierover leest u meer in deze Anna l s Hoeve Courier. 

In deze Courier ook weer een rubriek "Voor de Jeugd" . Na mijn oproep op 

deze plaats in de vorige Courier, kwamen er gelukkig een aantal reacties. 

Prima, ga zo door. 

En tenslotte, graag tot ziens op de aanstaande ledenvergadering! 



- 2 -

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Woensdag 18 november in de Ontmoetingskerk, 

Minckelersstraat te Hilversum 

Aanvang 20.00 uur 

1. OPENING 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 14 APRIL 1987 

(zie elders in deze Courier) 

3. a) INGEKOMEN STUKKEN 

b) UITGAANDE STUKKEN 

4. MEDEDELINGEN EN PLANNEN VAN HET BESTUUR 

5. RONDVRAAG 

6. SLUITING 

Na afloop van de vergadering zal de heer A. BRANDENBURG van het Instituut 

voor Natuureducatie (IVN) een DIALEZING verzorgen met als onderwerp: 

"Het bos door de seizoenen heen". 

Van harte aanbevolen! 

OPROEP! 

Het bestuur wil voor tentoonstellingen, presentaties e.d. materiaal 

verzamelen om de vereniging zo goed mogelijk uit te dragen. 

De secretaris zoekt daarom mensen die in bezit zijn van foto's of ander 

materiaal welke voor dat doel gebruikt kunnen worden. 

Tevens zoeken wij mensen die bereid zijn om tentoonstellingsborden te maken, 

eventueel tegen een vergoeding. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 14 april 1987 in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: zie absentielijst 

Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

De ~~!~!~~ van de algemene ledenvergadering van 24 november 1986 worden 

goedgekeurd. 

!~B~~~~~~_~!~~~~~ 
Er zijn brieven binnen gekomen van: Studie Centrum Bedrijf en Overheid, Gem. 

Hilversum en Wielerclub de Adelaar . 

~~!~~~~~~-~!~~~~~ 
Er zijn brieven uitgegaan naar: de heer D.v.Dam, wethouder Milieuzaken, Gem. 

Hilversum, voetbalvereniging de Zebra's, 

gemeenteraad van Hilversum en het 

Zuiveringschap Amstel- en Gooiland. 

De brieven liggen ter inzage bij het secretariaat. 

Na een heftige discussie over het aanlijngebod in Anna's Hoeve wordt het 

j~~~~~~~!~~L!2~~_.':~~_~~_~~~~~!~~~~ goedgekeurd. 

~~_~~~~_~~!B~~~ merkt op dat de kosten voor het penningmeesterpakket over 

1986 f 924,09 bedrag~n. De begroting voor 1987 is f 500,-. 

Dit maakt te samen f 1424,09. Gekeken naar het werk wat de 

ABN-bank voor ons doet, vindt de heer Hilgers de kosten veel 

te hoog. Het bestuur deelt mede dat de ABN het 

computerbedrijf heeft overgenoemn en dat daardoor problemen 

zijn ontstaan, die zo snel mogelijk opgelost zullen worden. 

~~_~~~~_~~~~~~ vindt de drukkosten (f 1589,43) voor drie Couriers te hoog. 

Het bestuur: In deze kosten zijn ook kosten voor de 

schutbladen, die voor twee jaren gebruikt kunnen worden, 

inbegrepen. 

Het !~~~~~~~~!_j~~E~~~~!~B wordt goedgekeurd. 

Kascontrolecommissie 

~~_~~~~_~~!B~E~ en ~~_~~~~_~~~!B~E treden uit de commissie en worden bedankt 

voor hun werkzaamheden. De heer Vlaanderen blijft in de commissie, de heer 

Verwey en de heer De Jongh nemen plaats in de commissie. 
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~~~!~~~~!~~~~~~~~~ 
De heren T. Rozerna (secretaris), J. Harder, W. Deijs, J. Deijs (Ie 

penningmeester) en H.S. Kwappenberg (2e penningmeester) worden gekozen. 

Er waren geen tegenkandidaten. 

Het bestuur heeft de volgende E!~~~~~: 

een ledenwerfactie 

een schoonmaakactie op 23 april 1987 

een natuurwerkdag op 29 april door de hoogste klassen van de Nassauschool. 

Voordat deze werkdag begint zal de heer De Jongh een lezing op school 

houden. 

In de ~~~~!~~~~ komen de volgende zaken aan de orde: 

~~_~~~~_~~~~~~~: Is het niet mogelijk tn de Gooi- en Eembode een 

ledenwerfactie te houden? 

Kunnen er nestkastjes en zitbanken door LTS-ers gemaakt 

worden? En eventueel Philips benaderen voor 

tentoonstellingsborden? 

Laat stickers maken, bijvoorbeeld: "Houd Anna's Hoeve schoon". 

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten en gevolgd door een !~~~~~ van 

~~!~~~~_g~_~~~~~ van de afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente 

Hilversum. Zij geeft een nadere toelichting op het beheersplan van Anna's 

Hoeve. 
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. BESTUURSMEDEDELINGEN 

T. Rozema 

Brief ontvangen van Vroom en Dreesmann inzake onze brief ter 

gelegenheid van het IOO-jarig bestaan van V en D. Wij verzochten V en 

D ons speeltoestellen voor de speelweide te schenken. 

Hieraan kon volgens V en D helaas wegens de enorme aanvraag tot steun 

van allerlei instanties, niet voldaan worden. 

Wij kregen van een trouw lid per brief de toezegging tot medewerking 

inzake de aanleg van een Jeu de BoulES baan in Anna I s Hoeve. In de 

vorige Courier stond hiertoe een oproep. 

Momenteel is het bestuur nog in overleg met de gemeente hoe het één en 

ander gerealiseerd kan worden. 

Er is vanuit het bestuur een brief naar de burgemeester van Hilversum 

gegaan. Het bestuur .is van mening dat er te weinig politietoezicht 

plaatsvindt in Anna's Hoeve. 

Enige malen zijn er in het verleden gesprekken geweest met 

vertegenwoordigers van de politie. Maar deze zijn niet toereikend 

gebleken. Nu wordt de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek over 

deze problematiek. 
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GEEN WOORDEN, MAAR OOK GEEN DADEN 

G. Toes, voorzitter 

In augustus van dit jaar schreef uw bestuur een brief aan de heer W.G. v.d. 

Sluis, burgemeester van de gemeente, dit in zijn kwaliteit als hoofd van 

Politie. In de brief ging het over veiligheid rondom Anna's Hoeve en de 

vraag over het parkeren bij evenementen zoals de fietscross van de 

Adelaar of de Maple Leafloop van G.A.C •. Bij die evenementen hebben wij 

geconstateerd dat wandelaars, waaronder vele van onze leden, gedwongen 

waren het trottoir te verlaten en over de rijweg verder te gaan, hetgeen tot 

onaanvaardbare risico's aanleiding kan geven. Je zou zeggen een 

gewaarschuwd man telt voor twee, maar nee hoor. 

Zowel bij de fietscross van de Adelaar in oktober als bij de Maple Leafloop 

van de G.A.C. op I november j.l. stonden de trottoirs weer vol met auto's. 

En geen parkeerbonnen onder de ruitewissers. Bovendien stegen er op I 

november ook zes hete luchtballonnen omhoog van af het veld voor de berg, 

hetgeen ook veel publieke belangstelling trok. Vele wandelaars namen dus 

maar het risico om op het fietspad of de weg te gaan lopen. 

Tot op heden hebben we ook geen antwoord op onze brief aan de burgemeester 

en gezien het bovenstaande ook geen daden. 

Echter, onze burgemeester, overigens een bijzonder aardige man, was bij de 

ontvangst van onze brief nog geen voorzitter van de A.N.W.B. Daarom mijnheer 

de burgemeester hopen wij, voordat u afscheid neemt als burgemeester alsnog 

antwoord op de brief te 'llogen ontvangen. Van uw opvolger verwachten wij dan de 

daden. 

Excuseert u ons de vrijpostigheid u dit met deze open brief te laten weten. 



NATUURWERKDAG 
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~1 rije School levert strijd lnet vogelkers 

,Leerlingen Ilelpen in 
n·atuul~ A"/lla' s 11oe1,e 

Op woensdagmorgen 2 september 1987 kwamen leerlingen van de Vrije School aan 

de Oude Amersfoortseweg werken in Anna's Hoeve. Twee leerlingen, Arne en 

Bastiaan, maakten het volgende gedicht: 

Van de Vrije School waren er kinderen, 

gevraagd om de Vogelkers te mi nderen. 

Ze hadden wel zin, 

en stemden dus in. 

Met zagen en schoppen zijn we toen begonnen, 

en de eerste bomen gaven zich gewonnen. 

Steeds meer bomen vielen neer, 

en het licht vervulde het bos steeds meer . 

Ook de kinderen met de schoppen hebben veel werk verricht, 

op het laatst was er geen struikje meer in zicht. 

Dit alles heeft op "ANNA'S HOEVE" plaats gevonden, 

we hebben gezaagd, gegraven zoveel we konden! 

Arne en Bastiaan 
De Gooi- en Eembode 

3/9/1987 

Kinderen trekken prunus i.n bos Anna's Hoeve 
HILVERSUM Een 

groep leerlingen van de 
Vrije School zouden vorige 
week woensdag gaan pru
nus trekken in het bos van 
Anna's Hoeve, maar helaas 
gooide regen roet in het 
eten. Gisterochtend om ne
gen uur was de 'herkan
sing'. 26 Leerlingen verza
melden zich op het parkeer
terrein om die ochtend hard 
aan de slag te gaan met bos
werkzaamheden. 

Aan de allesoverheersende 
Amerikaanse vogelkers (pru
nus) schenkt de Vereniging Tot 
Behoud van Anna's Hoeve 
sinds 22 juli van dit jaar extra 
aandacht. Het lag in de bedoe:. 
ling om iedere woensdag- en 
vrijdagochtend met een groep 
leden van de vereniging en 
vrijwilligers prunus te trek
ken. 

Die ochtènden zijn letter
lijk en figuurlijk in het water 
gevallen. Door de enonne re
genval zijn er slechts drie 

werkochtenden geweest. 
In april van dit jaar heeft een 

groep schoolkinderen van de 
Nassauschool gewerkt in het 
bos. Dat sloeg goed aan bij zo
wel de kinderen en de leer
krachten als bij de Vereniging 
tot Behoud van Anna's Hoeve. 

"Amerikaanse kers over
woekert alles. Het moet echt 
weggehaald worden, zodat de 
rest van het groen betere 
groeikansen krijgt", vertelt 
Jelle Harder, één van de leden 
van de Vereniging Tot Behoud 
van Anna's Hoeve. 
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SNELTRAM EN ANNA'S HOEVE 

Natuurgebied 

G. Toes 

Het bestuur heeft de plannen onder ogen gekregen van het Comité Sneltram 

Hilversum-Huizen-Almere. 

Nu heeft uw bestuur geen bezwaar tegen een sneltram maar wel tegen het tracé. 

Dit tracé is namelijk gepland vanaf het Oosterspoorplein via de Kleine Drift

Lorentzweg-Anthony Fokkerweg tot aan de Mussenstraat en dan langs de 

spoorlijn tot aan de snelweg A 27, waarna het tracé de snelweg volgt. 

Waarom zijn wij er tegen? 

a. Als men het tracé langs de Anthony Fokkerweg wil aanleggen dan komt dat 

zeker achter de huizen langs die de gemeente nog wil laten bouwen op het 

terrein dat oorspronkelijk was bedoeld voor de Randweg-Oost. Als het tracé 

achter de huizen langs gaat zou dit wederom een grote aanslag zijn op het 

gebied van Anna's Hoeve. 

b. Als het tracé de spoorlijn volgt vergt dit ook een aanslag op het 

natuurgebied. Ook de veiligheid en de recreatie komen in het geding. Het 

gebied zal zodanig van opzet veranderen dat wij het moeten afwijzen. Wij 

hebben geen behoefte aan een tweede "Gooische Moordenaar". 

Daarbij komt meteen naar voren het plan van busmaatschappij Centraal Nederland 

om de buslijn Hilversum-Huizen die thans via Soestdijkerstraatweg, Oosterend 

en de snelweg A 27 naar Huizen gaat in rijtijd te bekorten. Door deze buslijn 

door Anna's Hoeve te laten lopen en via op- en afritten bij het viaduct in 

A 27 deze snelweg op te gaan, hoopt men Zo circa een kwartier te kunnen 

besparen .•. 

Ongelet de vraag of de weg over Anna's Hoeve een verdere vervoersbelasting 

toestaat vergen ook de op- en afritten bij het viaduct een nieuwe aanslag 

op het natuurgebied. Met de aanleg van de A 27 is al genoeg natuurgebied 

verdwenen of in kwaliteit verslechterd. Bovendien is bij aanleg van op- en 

afritten voor de bus, de toekomstige beslissing deze routes ook voor het 

overige verkeer open te stellen, slechts een kleine. 

de 

Wij waarschuwen de directie van Centraal Nederland en het college van B&W van 

Hilversum bij voorbaat dat de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve alles in 

het werk zal stellen om een en ander te voorkomen. Het is goed hier nog eens 

te zeggen dat de ruim achthonderd leden van onze vereniging staan voor het 

behoud van Anna's Hoeve! 
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AANSLUITING A 27 OP DE WEG OVER ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

In het artikeltje van de heer Toes las u al welke problemen wij hebben met 

de aanleg van op- en afritten voor de bus naar de A 27. Deze aansluiting 

ter hoogte van het viaduct bij kiosk De Sailor. Dat er door de 

plannenmakers serieus gedacht wordt aan zo'n aansluiting blijkt wel uit 

het volgende. 

De gemeente Laren heeft onlangs een "Knelpuntennota Natuurgebieden" laten 

opstellen. Deze nota is een voorloper van het toekomstige 

bestemmingsplan. 

Onder het hoofdstuk "Uitgangspunten bestemmingsplan" lezen wij op pagina 

13 het volgende: 

Conform het Streekplan voor Gooi en Vechtstreek 1985 (blz. 
23) zal het plan voorzien in een aansluiting van de A 27 op 
de weg over Anna's Hoeve. Deze aansluiting is met name 
bedoeld voor het busverkeer Hilversum en Huizen/Almere. Een 
reistijdwinst van 20 à 25% kan hierdoor worden verkregen. 
Verwacht wordt dat het openbaar vervoer daardoor aan 
populariteit zal winnen en derhalve de "dorpenroute" zal 
ontlasten. 

Zoals u ziet, de gemeente Laren gaat ervan uit dat deze aansluiting er komt. 

De aansluiting komt dan ook op Larens grondgebied. Laat ik voorop stellen 

dat ik tegen zo'n aansluiting ben. De plannen noemden steeds een 

aansluiting voor de bus. Als u het citaat uit de Knelpuntennota echter goed 

leest ziet u staan dat: 

"Deze aansluiting is met name bedoeld voor het busverkeer .... ". Er staat dus 

niet: "uitsluitend" bedoeld voor het busverkeer! In dit misschien kleine 

verschil proef ik echter toch de mogelijkheid om deze toekomstige 

aansluiting ook voor het overige snelverkeer open te stellen. Op deze 

manier is dit een dubbel kwalijke zaak! 

en wat doen we ertegen? 
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OPSPORING VERZOCHT 

A. Brandenburg 

Wat hebben we een prachtig vrijliggend fietspad gekregen langs de vijvers 

tot bij Drakenburgh.Door de werkzaamheden was de berm tegenover de 'berg' 

vreselijk kaal geworden. 

Tot mijn vreugde begon het daar te groeien en te bloeien dat het een lieve 

lust was. Allerlei bermplanten schoten er op. Wel veel brandnetels maar 

ook twee planten die je nu niet direct zo maar aantreft. 

In de eerste plaats Boekweit, een éénjarige plant met meestal witte 

bloemen, die veel honing bevatten zodat hij door bijenhouders als "bijenbloem" 

wordt gezaaid. De vruchtjes zijn driekantig en lijken dus op beukenootjes. 

Vandaar de naam: "boek" = beuk en "weit" = tarwe - dus "beukentarwe" . 

In de tweede plaats een plant die ik ijverig in allerlei plantenboeken heb 

zitten opzoeken, maar vergeefs. Waarna ik links en rechts geinformeerd heb 

hoe die plant nu toch heette en eindelijk kreeg ik van twee kanten een 

naam: Bijenvoer of in het latijn Phacelia. Het is een vrij forse plant met 

diepblauwe bloemen, die een beetje aan korenbloemen doen denken. Men vond 

hem kennelijk mooi, want ik heb verscheidene mensen met een bos in de hand 

weg zien gaan. De plant komt oorspronkelijk uit Californië, wordt als 

sierplant en net als Boekweit als bijenbloem gekweekt. Nu en dan komt hij 

verwilderd voor. 

Zowel de naam Bijenvoer als Phacelia vind ik weinig sympathiek voor deze 

plant. Vooral als je weet, dat de familienaam Bosliefjes is en dat andere 

planten in die familie Bont,Gevlekt of Blauw Bosliefje heten. 

Nu is mijn vraag: Hoe komen Boekweit en Phacelia nu in de berm van het 

rijwielpad terecht? Wie geeft de oplossing van dit raadsel? 

De Afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente Hilversum gaf op verzoek van 

de redactie de volgende verklaring: 

Inzaaien berm fietspad Anna's Hoeve 

De oplossing van het door de heer Brandenburg aangegeven raadsel over de 

groei van Boekweit en Phacelia in de berm van het nieuwe fietspad is vlug 

te geven. 
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In mei van dit jaar hebben de medewerkers van de sectie Natuur beheer van 

de afdeling Groenvoorzieningen de berm bU de Bergvijver me t een gras- en 

kruidenmengsel ingezaaid. 

Het kruidenmengsel bestaat uit "o'nkruidzaden" die vrUkomen bij het s chonen 

van graszaden. 

Vandaar dat zich deze zomer op de berm kruiden ontwikkelden die wU anders 

hier niet zouden aantreffen. 

Afdeling Groenvoorzieningen 

VOGELEXCURSIE IN ANNA'S HOEVE 

M. Harder 

Op zaterdag 10 oktober 1987 is de KNNV, de KoninklUke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging, afdeling het Gooi, vogels gaan kUken. In het 

gebied van Anna's Hoeve kun je nogal wat vogels verwachten, zowel in 

aantallen als in soorten. Naast enkele gewone soorten eenden zUn zelfs 

havik, sperwer en aalscholvers opgemerkt. De laatsten vissend in het 

Laarder Wasmeer. Ook allerlei soorten mezen waren van de partU : zwarte mees, 

staartmezen, matkop, kool- en pimpelmees. De eerste vinken van de 

najaarstrek kwamen over en als laatste werden goudhaantjes en een buizerd 

gezien. 

Doordat het gebied uitermate afwisselend is verklaart dat ook de vele 

soorten. Er zUn dan ook in totaal dertig verschillende gezien volgens de 

heer Rieken van de KNNV die de excursie leidde voor dertien 

belangstellenden. 

Het leuke van dergelUke excursies is wel dat er iemand meegaa t die wat meer 

weet van al die soorten en die u daar ook iets over kan vertellen. En dan 

echt niet alleen maar namen. 

Met dank aan de heer Rieken die de gegevens leverde voor di t excursiever slag. 
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VRIJWILLIGERSWERK 

G. Toes 

vrijwillign(/tuur -
en londschtlpsbeheer 

In onze Courier van april heeft een oproep gestaan om mee te helpen bij de 

prunusbestrijding op woensdagmorgen en zaterdagmorgen gedurende de . 

zomermaanden. 

Nu is door de overvloedige regenval deze activiteit verscheidene malen in 

het water gevallen. Dat hield echter in dat uw voorzitter of de voorman 

van de bosploeg van de gemeente toch genoodzaakt waren om half negen op de 

parkeerplaats te zijn om eventuele deelnemers te vertellen dat het niet 

doorging. Niet geheel onbegrijpelijk moesten zij dan concluderen dat behoudens 

een enkeling, geen gehoor werd gegeven aan de oproep. 

Op de droge dagen hebben zich echter ook slechts één of twee leden gemeld, 

zodat er dan met het personeel van de bosploeg toch met een man of zes gewerkt 

kon worden. 

Nu kan het zijn dat men bij lezing van de Courier dit stukje over het hoofd 

heeft gezien, hetgeen mij zou verwonderen omdat wij veel positieve reacties 

krijgen over ons blad of dat men denkt, dit is een zaak van de gemeente; hoe 

krijg je mij zo gek. 

Natuurbehoud en speciaal het behoud van Anna's Hoeve is ook ons behoud. André 

van Duyn zei het zo treffend: "Niet alleen het behoud van dieren maar ook 

dat van bomen en planten, de totale natuur is één van onze levensaders" 

(intervieuw met Prins Bernhard). 

Daarom durft uw bestuur ook in 12aa in samenwerking met de gemeente zo'n actie 

weer te starten. Op woensdagmorgen en zaterdagmorgen zal u opnieuw de kans 

krijgen mee te helpen Anna's Hoeve te behouden en te verfraaien. In de eerste 

Anna's Hoeve Courier van 1988 zult u er meer over lezen. 

paardekastanje plataan 

~c ~D 
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VOOR DE JEUGD (9) 

Na mijn oproep in de vorige Courier bleek dat er toch nog kinderen zijn die 

de moeite namen de oplossing van de kruiswoordpuzzle in te sturen. Er waren 

ACHT goede inzenders die het woord "Beestenspul" noteerden. 

Hieruit werden twee winnaars geloot die een stapeltje briefpapier met hun 

eigen naam en adres erop zullen krijgen. GEFELICITEERD! 

Renate Bongaards 

Van Musschenbroekstraat 15 

1223 LP Hilversum 

Audrey van Kampen 

Kamerlingh Onnesweg 24 

1223 JK Hilversum 

Dan nu een nieuw onderwerp: Bomen herkennen. 

In een park of in een straat worden bomen geplant die je soms in geen 

enkel bos bij elkaar ziet staan zoals linde, esdoorn, acacia, iep, 

paardekastanje, populier en plataan. 

Als je in de herfst afgevallen bladeren verzamelt, kun je de vorm in een 

schrift omtrekken. Elk blad heeft een eigen vorm en kleur. Ook de nerven 

van de bladeren kunnen verschillen. Zo heb je handnervige en veernervige 

bladeren. 

Ook de vorm van de schors, de vruchten, zaden en bloemen van de bomen helpen 

je om ze te leren herkennen. 

Als je alles bij elkaar in een schrift of multomap plakt, wordt het een 

groot bomenboek. 

Op pagina 12 zie je vier bomen en vier bladeren afgebeeld. 

Welk blad hoort bij welke boom? 

Schrijf je oplossing op een briefkaartje en stuur dat naar de redaktie. Een 

briefje bezorgen of even opbellen mag ook. Redaktieadres: Meteorenstraat 

45, 1223 ER Hilversum, tel.: 852842. 

Voor enkele goede oplossingen is er weer een leuk prijsje! 



Vrijwilligers 
mali.en Ánn.a's 
Hoeve schoon 

HILVERSUM - Plastic zakken. 
bierblikjes, chipszakken en lege of 
halfvolle patatbakjes - dat von
den twintig vrijwiliers gisteren 
tijdens het schoonmnaken van het 
natuurgebied Anna's Hoeve. De 
schoonmakers liepen rond met af· 
valprikkers en plastic zakken om 
de tll"oep weg te halen. Een volle 
container was aan de eind van de 
ochtend het F'esultaat. 

De schoonmaakactie is opgezet 
door de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve in samenwerking met 
de gemeentelijke afdeling Groen
voorzieningen. De la<:ttste vier jaar 
wordt er om de zes maanden een 
dergelijke actIe gehouden. 

Een voorbij fietsende man die de 
schoonmakers opneemt. roept: ,.En 
de gemeente maar lachen dat het 
wordt schoongemaakt!" Een lichte
lijk schouderophalen is het ant
woord van A. Terlouw. één van de 
ambtenaren van natuurbeheer. ,.Wij 
zorgen voor de afvalkarretjes, prik
stokken en ander materiaal en bege
leiden de vrijwilligers bij het oprui
men." 

De actie van de schoonmakers 
heeft ook een preventieve werking. 
"Ze zien waar we mee bezig zijn en 
stellen vragen. De mensen gaan er 
toch over nadenken. willen langer 
van het groen genieten. We hopen 
dat er daardoor minder troep in het · 
bos wordt achtergelaten", legt één 
van de schoonmakers uit. 

Vieze vis ö 
(1) 

G) Uit een onderzoek van het slib 
van de vijvers van Anna's 
Hoeve is gebleken, dat de vij· 
ver verontreinigd is me t zwa· 
re metalen. De daar gevangen 
vis is dan ook niet voor con
sumptie geschikt. 

ex> 0 
-........ 0 
I-' r" o I 
-........ 

Hoewel het verboden is ge· 
vangen vis mee te nemen, 
wordt er met nadruk op gewe· 
zen Jat de vis uit Anna's Hoeve 
uit gezondheidsoverwegingen 
MOET worden teruggezet. 
Het vissen zelf levert geen ge· 
vaar op. 

I-' (1) 
\0 ::3 
ex> 
-...J trj 

(1) 

a 
0" 
o 
0. 
(1) 
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De Gooi- en Eembode 

Geen 
Rondweg
Oost 

2/4/1987 

Het college van B&W is tegen 
aanleg van de Rondweg-Oost. 
B& W willen ook geen reserve· 
ring van dit tracé voor een snel
tram. 
In plaats daarvan willen B&W 
dit gebied vanaf Kamerlingh 
Onnesweg tot en met Ooster
engweg bestemmen voor wo
ningbouw. 
Volgens het Jaarplan Volks
huisvesting kunnen minimaal 
200 en maximaal 400 huizen 
in dit gebied worden gebouwd. 
Diverse raadscommissies beo 
spreken het B&W-voorstel in 
april. 
De gemeenteraad spreekt zich 
uit in de mei-vergadering. 

Camper op 
verboden 

• terreIn 
HILVERSUM - Het Comité 

Behoud Anna's Hoeve lichtte 
zaterdagochtend vroeg de po
litie in over het feit dat er op 
het afgesloten gedeelte van de 
Liebergerweg een camper ge
parkeerd stond. De politie kon 
's middags pas gaan kijken, 
maar toen was de camper al 
verdwenen. Het hekwerk wat 
dit gedeelte van de L{eberger
weg afsluit, was niet kapot ge
maakt. Hoe de camper daar 
gekomen is, is de politie niet 
duidelijk. 

De Gooi- en Eembode 

30/7/1987 
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Naam 

Adres 

Plaats 

o 

o 

ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

mijn nieuwe adres is 

........ 0 ................................................................. . 

.......... , ......................... " ............ " .................. . 
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jaargang 5 nr. 1, april 1988 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

In de vorige Cour ier heeft u al de nodige zaken kunnen 

lezen over de mogelijk nieuwe buslijn door Anna's Hoeve. 

Welke gevolgen dat op den duur voor het verkeer in Anna's Hoeve en 

de aangrenzende woonwijken zal hebben is nu reeds te zien! 

Doordat namelijk het Erfgooiersplein voor de helft is 

afgesloten wordt het verkeer richting Laren omgeleid door Anna's 

Hoeve. 

Gevolgen: de verkeersdrukte en het verkeerslawaai zijn enorm 

toegenomen. In vijf minuten passeerden er 's morgens om acht uur 

bijvoorbeeld 80 auto's ...•. De toegenomen drukte op vooral de 

Jan van de Heydenstraat, Minckelersstraat en Anthony Fokkerweg zal 

een ieder zijn opgevallen. Is dat niet het toekomstbeeld als er 

straks extra op- en afritten op de A 27 komen? 

Gelukkig zijn ook positieve zaken te melden. Bij de voorbereiding van 

de schoonmaakactie hebben we tot ons grote genoegen kunnen 

vaststellen: Anna's Hoeve blijft nu een stuk schoner. 

De aanhouder wint dus! 

En tenslotte, heeft u de broedende Futen ook weer gezien op de 

Speelweidevijver? 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Dinsdag 19 april in de Ontmoetingskerk, Mincke1ersstraat/Anthony 

Fokkerweg 

Aanvang 20.00 uur 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 1987 

(zie ook elders in deze Courier) 

3. Ingekomen-/Uitgaande stukken 

4. Jaarverslag van de sekretaris 

5. Bespreking van het financieel beleid 

6. 

a) Verslag van de kascommissie 

b) Vaststelling van de rekening over 1987 

c) Vaststelling van de begroting over 1987 

d) Benoeming van de kascontrolecommissie 

Bestuursverkiezing 

De navolgende bestuursleden zijn aftredend: 

de heer G. Toes, deze stelt zich opnieuw herkiesbaar 

mevrouw M. Veerman-Nijhuis, wegens verhuizing niet meer herkiesbaar 

mevrouw L. Phi1ips-Verstegen heeft te kennen gegeven voor het 

bestuur te willen bedanken 

Het bestuur stelt voor in de vacature van mevrouw M. Veerman-Nijhuis 

te benoemen mevrouw H. Toes 

Voor de vacature van mevrouw L. Philips-Verstegen is op dit moment 

geen kandidaat 

Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij het bestuur 

gemeld worden. Deze aanmelding moet schriftelijk geschieden en worden 
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ondersteund door vijf of meer leden (Statuten art. 10:2) 

7. Plannen van het bestuur in 1988 

8 . Rondvraag 

9. Sluiting 

Na afloop van de vergadering zal de heer Rob van Es, werkzaam bij 

de afdeling Voorlichting van de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten, een film vertonen . Deze film gaat over de 

Veluwe 
l 

AFSCHEID 

Op de algemene ledenvergadering van 19 april 1988 komt officieel een 

einde aan het bestuurslidmaatschap van mevrouw M. Veerman-Nijhuis. 

Vanaf de oprichting van onze vereniging op 17 april 1984 heeft zij zich 

met grote inzet van haar taak gekweten. 

Zo verzorgde zij de ledenadministratie, de totale bezorging van de Anna's 

Hoeve Courier en alle losse mededelingen die van tijd tot tijd verschenen. 

Door verhuizing naar Leeuwarden moest zij eind vorig jaar haar 

bestuursfunctie neerleggen. 

Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar activiteiten. 

Ook vertrek is er van ons bestuurslid mevrouw L. Philips-Verstegen. Om 

gezondheidsredenen kon zij de laatste tijd de bestuursvergaderingen al niet 

meer bijwonen. 

Mevrouw Philips-Verstegen was algemeen bestuurslid. In de praktijk 

betekende dat dat ze allerlei hand- en spandiensten verleende. Actief 

betrokken was ze vooral bij het bezorgen van de Anna's Hoeve Courier, 

mededelingenstencils, de grote enquête in 1986, meedoen aan de 

schoonmaakacties etc. 

Ook haar zijn we heel veel dank verschuldigd. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 18 november 1987 

in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: zie absentielijst 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

Notulen 

Met de opmerkingen dat de heer Prinsen moet zijn de heer Prins en de ABN NMB 

werden de notulen van 14 april 1987 goedgekeurd. 

Er is een brief binnen gekomen van de gemeente Hilversum. 

Er zijn brieven uitgegaan naar: de burgemeester van de gemeente Hilversum, 

B&W van de gemeente Hilversum (2x), 

afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente 

Hilversum. 

De brieven liggen ter inzage bij het secretariaat. 

Als het tracé van de sneltram doorgaat zal het bestuur hiertegen 

protesteren. Ook zal er een protest ingediend worden als de busaansluiting 

op de A 27 doorgaat. 

De heer Rietdijk merkt op dat er geen 800 leden zijn maar 800 gezinnen die 

lid zijn. 

Het bestuur wil mevrouw H. Toes benoemen als ledenadministratice. In de 

volgende algemene ledenvergadering zal dit op de agenda komen. 

Het bestuur wil weer scholen gaan betrekken bij de (schoonmaak)acties. 

Er zullen weer een nieuwjaarskaartenactie en twee schoonmaakacties worden 

gehouden. 

Het penningmeesterpakket van de NMB is opgezegd en er is contact gelegd 

, 
I 

J 
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met een ander computerbedrijf. Daardoor zullen de kosten gehalveerd 

zijn in 1988. 

Mevrouw Haanschoten wil in de Erfgooiersstraat en de heer Doppenberg 

in het Van Riebeeckkwartier de Cour ier rondbrengen. 

-- Heer Kremer: Kunnen we het raamaffiche niet anders opstellen? 

Het bestuur: Zullen dit in overweging nemen. 

-- Heer Kremer: Hoe zit dat met het africhten van honden in Anna's Hoeve? 

Het bestuur: Dit mag niet, onmiddellijk politie waarschuwen. 

-- Heer Prins: Er is f 217.000,00 van het fietspad overgebleven. Kan dat 

niet aan Anna's Hoeve besteed worden? 

Het bestuur: Dit zal onmogelijk zijn, dat doet de gemeente 

nooit. 

-- Heer Rietdijk: Hoe zit het met de Randweg? 

Het bestuur: Dat is van de baan. 

-- Heer Doppenberg: Ik vind het pad rond de derde vijver onbegaanbaar. 

Het bestuur: Zullen dat bij de gemeente aankaarten. 

Om 21.15 uur werd de vergadering gesloten. 

De bijeenkomst werd vervolgd door een interessante en leerzame dialezing 

van de heer A. Brandenburg over "Het bos door de seizoenen heen". 

VRIJWILLIGERSWERK 

In de vorige Courier werd hierover al wat verteld door onze voorzitter 

de heer G. Toes. 

Inmiddels hebben wij met de afdeling Groenvoorzieningen van de gemeente 

Hilversum afgesproken dat er in 1988 vanaf half juni weer gewerkt kan' 

worden. 

Samen met de gemeente richten we onze activiteiten dan weer op het 

beheer van de Amerikaanse vogelkers. 

We zullen met zaag en hakmes deze planten te lijf gaan. 

U kunt zich opgeven via bijgevoegd opgaveformulier. 
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VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG 

G. Toes, voorzitter 

Voor u ligt wederom het jaarverslag van de vereniging. 

Ook dit verslagjaar heeft uw bestuur een aantal aktiviteiten ontwikkeld. 

Naast de gebruikelijke schoonmaakakties zijn er ook de schoolwerkdagen 

gekomen. De Nassauschool en de Vrije school hebben het spits afgebeten en 

wij kunnen zeggen met goed gevolg. Vele leerlingen vroegen ons of ze het 

volgend jaar weer mochten komen. Het is voor herhaling vatbaar. 

Daarnaast waren er voor vrijwilligers werkochtenden gepland gedurende de 

zomer. Deze gingen echter de meeste keren door het slechte weer niet door. 

De opening van het fietspad, maar bovenal het gebruik ervan, gaf het 

bestuur een stuk voldoening. 

Echter, wij moeten ook constateren, hoewel in steeds mindere mate, dat 

Anna's Hoeve nog immer als vuilnisbak fungeert. 

Het contact dat wij hebben met de Dienst GroenvoorzieningenCmevrouw C. 

Paris) en de natuurbeheersploeg, heeft tot voldoening en resultaten geleid. 

Ook daar hebben wij waardering voor. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook met 

de wielerclub "De Adelaar" ten aanzien van de cycle-crossers in Anna's 

Hoeve. 

Een en ander vindt u terug in uitgebreide vorm in het verslag van de 

sekretaris; het geeft uiting aan optimisme, evenals het verslag van de 

penningmeester. Beiden traden zij dit jaar voor het eerst aan in hun 

functie, beiden mogen wij onze waardering niet onthouden. Dat laatste geldt 

eveneens voor de redacteur en zijn vrouw voor wat betreft het 

verenigingsblad. Dit oogst in veel kringen lof voor zowèl de inhoud als 

de uitvoering. 

Echter, nieuwe gevaren bedreigen Anna's Hoeve. U hebt daar waarschijnlijk 

reeds kennis van genomen. We doelen hier op de nieuw geplande buslijn. Niet 

alleen Anna's Hoeve maar ook de aangrenzende woonwijk is hierbij betrokken. 

Verheugd is het bestuur dat er eindelijk een regeling komt voor de honden. 

Het bestuur is geen tegenstander van honden, maar een aanlijngebod voor de 

speelweide en naaste omtrek hebben wij steeds voorgestaan. 

Het bestuur gaat door met het organiseren van schoonmaakakties en 

schoolwerkdagen. Hulp daarbij is welkom want de meeste bestuurders hebben ook 

een werkkring. Daarom, als wij een beroep op u doen en u hebt tijd en 

lust: geef dan acte de présance! 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1987 

T. Rozema 

Het afgelopen jaar is voor het bestuur een druk jaar geweest, al was dat 

voor de leden naar buiten toe niet altijd zichtbaar. 

Het bestuur kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. 

Ledenvergaderingen werden gehouden op 14 april (jaarvergadering, 24 

aanwezigen) en op 18 november (14 aanwezigen). 

Op de eerste vergadering sprak mevrouw C. Paris van de gemeente Hilversum, 

dienst Groenvoorzieningen, over het beheersplan van Anna's Hoeve. 

Op de tweede vergadering sprak de heer A. Brandenburg, oud voorzitter van 

het I.V.N., over het bos door de seizoenen heen. 

Schoonmaakacties vonden plaats op 23 april met een geweldige opkomst 

van 32 helpers en op 22 oktober. 

Opruimen wordt tegenwoordig een noodzakelijk kwaad. In het verleden werd 

plastic, zwerfvuil en veel blikwerk opgeruimd. Op 23 april viste één van 

de helpers' een heus tuin stel uit één van de vijvers! 

Ook wordt Anna's Hoeve nog steeds gebruikt als "grote" brievenbus. Vaak 

worden er nog folders, kranten en dergelijke gevonden waar lopers geen zin 

meer in hadden. 

Dit jaar werd een nieuwe experiment gestart. 

Scholen in de omgeving van Anna's Hoeve werden warm gemaakt om 

daadwerkelijk mee te helpen in de natuur, uiteraard ook om "kennis der 

natuur" op te doen. Op 29 april verscheen de Nassauschool met 54 kinderen 

en op 2 september de Vrije School met 26 leerlingen om ons te helpen tegen 

de overheersing van de Amerikaanse vogelkers. 

Ook deze activiteit, mede door wederzijds enthousiasme, proberen wij in 1988 

voort te zetten. 

Een afvaardiging van het bestuur heeft twee maal een bezoek gebracht aan de 

dienst Groenvoorzieningen om daar onder andere de voorbereidingen voor de 

opruimakties te bespreken. 

Dit jaar heeft het bestuur het plan opgevat om in de maanden juli en 

augustus werkochtenden te houden in Anna's Hoeve. 
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Dat wil zeggen een paar uurtjes per week boswerkzaamheden verrichten met 

een aantal vrijwilligers in samenwerking met de bosploeg van de 

gemeente Hilversum. 

Mede door het slechte weer van de zomermaanden kwam dit plan niet van 

de grond. Dit houdt echter niet in dat het bestuur in dit geval de pijp 

aan Maarten geeft. 

In 1988 zal er opnieuw gepoogd worden een hecht team te vormen om op 

bijvoorbeeld woensdagochtend een paar uurtjes een frisse en nuttige neus 

te halen. 

Het bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 1987 uit de navolgende dames en heren: 

G. Toes 

T. Rozema 

H.S. Kwappenberg 

J. Harder 

M. Veerman-Nijhuis 

J. Deijs 

L. Philips-Verstegen 

W. Deijs 

- voorzitter 

- secretaris 

- penningmeester 

- 2e voorzitter/redacteur 

- 2e secretaris/ledenadministratie 

- 2e penningmeester 

- algemeen bestuurslid 

- algemeen bestuurslid 

Op de jaarvergadering van 14 april wisselden de heren Kwappenberg en J. 

Deijs van functie. 

In juni moest mevrouw Veerman haar functie wegens verhuizing naar 

Leeuwarden beëindigen. 

In de najaarsvergadering werd deze functie opgevuld door mevrouw H. Toes. 

Aan het eind van het verslagjaar gaf mevrouw L. Phi1ips te kennen haar 

functie te willen beëindigen wegens ziekte. Voor haar opvolging zijn nog 

geen kandidaten. 

In december 1987 bestond het bestuur derhalve uit: 

G. Toes 

T. Rozema 

J. Deijs 

J. Harder 

H. Toes 

H.S. Kwappenberg 

'v. Deijs 

vakature 

- voorzitter, aftredend 

secretaris 

- penningmeester 

- 2e voorzitter/redacteur 

- 2e secretaris/ledenadministratie 

- 2e penningmeester 

- lid 

- lid 

1988 .-' 

1989 ." 

1990 --

1990 / 

1988 -'" 

1989·/ 

1990 /' 

1989/ 

i1 6'YJ ' 
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Ledental 

Het ledental bestond op 1 januari 1987 uit 781 leden. 

Door bedanken, overlijden en verhuizingen moesten 12 leden worden 

afgevoerd. Daar tegenover stond dat er zich gedurende het verslagjaar 

weer 20 leden aanmelden. 

Een nieuwjaarskaartenaktie in de wijk tussen de Kamerlingh Onnesweg, 

Minckelersstraat, Jan van de Heydenstraat en Larenseweg had tot resultaat 

dat op 1 januari 1988 weer 29 leden aan het bestand konden worden 

toegevoegd. 

Ledental per 31 december 1987 : 789 leden (Het ledental per 1 januari 

1988 werd met 29 leden verhoogd). 

Ledenadministratie 

Een bestuurspost die regelmatig voor moeilijkheden komt te staan is de 

functie van ledenadministratie. 

Steeds weer blijken mensen vergeetachtig te zijn als het aankomt op het 

betalen van de contributie of zelfs het sturen van een verhuisbericht. 

Wij willen bij deze onze leden er met klem op wijzen, aan de financiële 

verplichting te voldoen op de daartoe geëigende manier. 

r.ezien het geringe bedrag moet dat toch zeker geen probleem opleveren en 

het scheelt het bestuur veel werk. 

De Anna's Hoeve Courier 

Ons inmiddels vertrouwde communicatiemiddel tussen het bestuur en de 

leden, verscheen het verslagjaar weer drie maal. 

Dank brengt het bestuur aan de redacteur en M. Harder-Staal voor het 

voortreffelijke stuk werk waarvoor wij van verschillende zijden lof on~vangen. 

Ook de helpers met vergaren, hechten en rondbrengen is het bestuur veel 

dank verschuldigd. 

Naast de Courier werden er aan het eind van het verslagjaar nog eens 1900 

Nieuwjaars-aanmeldingskaarten rondgebracht. Dit had tot gevolg dat er bij 

het schrijven van dit verslag reeds 29 nieuwe leden zich hadden aangemeld. 
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Propaganda 

Via de plaatselijke bladen probeert het bestuur aandacht te vragen voor 

haar werk en speciaal voor Anna's Hoeve. 

Dat lukt veelal ook en wij zijn daarvoor zeer erkentelijk. 

Anna's Hoeve zo goed mogelijk uitdragen en de vergroting van het ledental 

om zo sterk mogelijk te staan, blijft een voortdurende zorg. 

Anna's Hoeve 

Op 26 mei opende de wethouder van Verkeer het nieuwe fietspad langs de 

weg door Anna's Hoeve. Het fietspad, dat Hilversum met Baarn verbindt, 

loopt evenwijdig aan de gevaarlijke, kronkelende weg. 

Hierdoor kunnen fietsers en bromfietsers nu een stuk rustiger rijden. 

Gezien de planning en aanleg van het fietspad is het bestuur verheugd dat 

er relatief gezien weinig schade aan de natuur is aangebracht. Door de 

gemeente Hilversum is in het talud van het fietspad voor de berg een 

kruidenmengsel ingezaaid. Hierdoor kreeg de berm snel een fleurig 

aanzien. 

Met de aanleg van het fietspad werd tevens de Liebergerweg afgesloten; 

hiermee ging een jarenlange wens van het bestuur in vervulling. 

Tevens mag het bestuur zich verheugen in het feit dat mede door ons 

toedoen, de gemeente Hilversum heeft besloten de jaarlijkse wielercross 

van "De Adelaar" aan een vast parkoers te binden. 

Tegen het einde van het jaar hebben vrijwilligers van de werkgroep 

Landschapsbeheer Nardinclant het vennetje nabij de Heidebloem opgeknapt. 

Dit om te proberen het geheel weer zo geschikt mogelijk te krijgen voor 

reptielen en amfibie~n. 

Slot 

Steeds weer bedreigen nieuwe gevaren Anna's Hoeve. 

Eerst was het probleem van de sneltram aan de orde, waar wij bezwaar 

aantekenden tegen het tracé. Gelukkig is dat voor het lijfsbehoud 

voorlopig van de baan. 
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Echter, tegen het einde van het verslagjaar hing ons een nieuw gevaar 

boven het hoofd. De gemeente Laren wil aan de A 27 bij Eemeroord, een 

op- en afrit creëren welke uitkomt op de weg door Anna's Hoeve. 

Ook dit ziet het bestuur als een aanslag, temeer daar volgens de 

ideeën van Laren, niet alleen de bus maar alle verkeer hiervan gebruik 

moet kunnen maken. Geluidsoverla~, luchtvervuiling en verdwijning van 

stukken natuur zullen hiervan het gevolg zijn. 

Is er dan nog wel sprake van rustige recreatie? Om maar niet te spreken 

over de toenemende verkeersoverlast in de woonwijk grenzend aan Annars 

Hoeve. 

Het blijkt dus wel dat er voor de vereniging nog voldoende uitdagingen 

liggen om ons Anna's Hoeve te beschermen tegen de voortdurende 

bedreigingen. Dat je bij deze strijd wel eens van het kastje naar de muur 

gestuurd wordt, doet de moed soms in de schoenen zakken. 

Het feit dat er bijna 800 leden achter je staan geeft je dan weer dat 

zetje in de rug wat je dan net nodig hebt om door te gaan! 

VAN DE LEDENADMINISTRATIE 

De ledenadministratie zoekt op het ogenblik vier vrijwilligers. Deze zijn 

nodig om mee te helpen met het rondbrengen van ons blad De Anna's 

Hoeve Courier en de accept-girokaarten. Dit is vier maal per jaar. 

De navolgende wijken zijn vacant: 

a. de gehele Anthony Fokkerweg 

b. een wijk in het Van Riebeeckkwartier 

c. een wijk in de omgeving van Marconistraat en de Van de Sande 

Bakhuyzenstraat 

d. een wijkje in de Kerkelanden en omgeving 

Gegadigden kunnen zich richten tot mevrouw H. Toes, Weberstraat 1, tel.: 

855951. 



eVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER HET KALENDERJAAR 1987 

INKOMSTEN UITGAVEN 
--------- --------

01.01.1987 Saldo kas f 162,71 31.12.1987 Ledenadministratie f 777,29 

Saldo bank f 979,46 Porto f 226,70 

Saldo giro f 234,51 Drukwerk f 1234,27 

31.12.1987 Kontributies f 5360,71 Schoonmaakacties f 310,00 

Giften f 30,00 Representatiekosten (Lief f 182,40 

Rente bank f 108,11 e!1 Leed) 

Rente giro f 1,90 Terugbetaalde contributies f 722,70 

Vergaderingen f 228,50 
~ 
N 

Anna's Hoeve Courier f 1069,34 

Kamer van Koophandel f 60,00 

Naar kas f 200,00 

Kantoorartikelen f 46,00 

Diversen f 20,00 

01.01.1988 Saldo kas f 14,06 

Saldo bank f 1516,08 

Saldo giro f 270,06 

+ ----~-------- + 

Totaal f 6877 ,40 f 6877 ,40 
========== ---------------------



BEGROTING VOOR HET KALENDERJAAR 1988 

INKOMSTEN UITGAVEN 
--------- --------

Saldo over. 1987 f 1800,20 Kamer van Koophandel f 60,00 

Contributies f 4700,00 Schoonmaakacties f 300,00 

Giften f 50,00 Anna's Hoeve Courier (drukkosten) f 1200,00 

Renten f 89,80 Drukwerk (overig) f 800,00 

Portokosten (secretariaat en Courier) f 250,00 

Ledenadministratie f 500,00 ~ 

w 

Ledenwerfactie f 700,00 

Representatiekosten (Lief en Leed) f 200,00 

Kantoorartikelen f 200,00 

Vergaderingen f 300,00 

Tentoonstellingsborden f 700,00 

Saldo 31.12.1988 f 1430,00 

+ + 

Totaal f 6640,00 Totaal f 6640,00 

=========== =========== 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

T. Rozerna 

Op dinsdagmiddag 19 april zal er weer een ~~!~~~~~~~~~~ gehouden 

worden met leerlingen van de Nassauschool. Het werk zal zich met 

name richten op het uitsteken van de Amerikaanse vogelkers. Ook 

zullen er wat bomen met een handlier uitgetrokken worden. 

U bent van harte welkom een handje mee te helpen. 

Verzamelen om 13.00 uur op parkeerterrein voor het restaurant. 

Wij vestigen er graag nog eens de aandacht op ~~~~~~~~~~~~~~~ ook 

aan ons bestuur door te geven. Dit bespaart de ledenadministratie 

veel werk. 

Heeft u de contributie 1988 al voldaan? Zo ja, dan hoeft u niet 

verder te lezen. Nog niet, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk 

te doen. U bespaart de penningmeester veel werk als u nu de 

contributie van f 3,65 minimaal overmaakt. 

Op 13 januari 1988 voerden wij een overleg met de dienst SRJ van de 

gemeente Hilversum en de Hengelsportvereniging Hilversum. 

De gemeente heeft de hengelsportvereniging voorgesteld via een 

pachtovereenkomst het ~~!~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~ op zich te nemen. 

Een en ander heeft een aantal gevolgen. Voor als nog staat het 

bestuur hierover niet te juichen. Wij zullen u op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen. 

In de Courier heeft u kunnen lezen over de plannen om bij de A 27 op

en afritten te maken voor een nieuwe buslijn door Anna's Hoeve. Het 

bestuur is reeds enige tijd bezig met dit probleem. Hieruit ontstond 

het plan een ~~g~§!~ te organiseren. Voor de uitvoering hiervan zijn 

medewerkers nodig (verspreiden en ophalen van de formulieren). 

Wilt u hierbij helpen, meldt dit dan aan een van de bestuursleden. 

In de Anna's Hoeve Courier van juli 1988 hopen wij u nadere informatie 

te geven over het ~~~~~~~~~~~~~~~~~ in Anna's Hoeve. 
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Door een samenloop van omstandigheden is er door onze vereniging 

geen propaganda gevoerd voor de laatste ~~~~~~~~~~~~!~~ op 6 

april j.l. Zo werden er niet de gebruikelijke 1000 

informatiefolders rondgebracht en ook de 50 affiches werden niet in 

de aangrenzende woonwijk opgehangen. Gevolg: een zeer geringe 

opkomst. Dit lag dus niet aan de bewoners die niet meer gemotiveerd 

zouden zijn zoals de Gooi- en Eemlander abusievelijk vermeldde. 

DAGDROMEN AAN DE VIJVER 

H. Harder-Elzinga 

Het was te koud om te zitten bij de vijver op zondag 1 november 1987, maar 

om half vijf was ik bezig met m'n rondje om de vijver. Ik was al bijna rond 

en weer terug bij de grote boom, die daar vooraan sta~t bij het water. En 

daar wàs ook de eenzame Blauwe Reiger, doodstil, speurend naar zijn prooi, 

met zeer veel geduld. 

Z'n lange hals naar voren strekkend, turend in dat water en daarna weer de 

hals een beetje terug trekkend: klaar voor de vangst. 

Ik dacht: "Hadden wij maar zoveel geduld." 

Hij werd echter uit z'n concentratie gehaald door de plotselinge drukte 

van de ganzen, die meerdere malen in en uit het water gingen. Daarna liep 

de reiger eve~ met voorzichtige statige passen, voortschrijdend op z'n hoge 

poten, kijkend om zich heen, om zich dan weer te concentreren op dat water: 

met veel geduld wachtend ... 

't Was weer heel rustig aan het water, de ganzen dus ook. Er waren geèn 

vissers. De Maple-Ieaf-Ioop was achter de rug zodat de reiger nog niet 

veel kans en rust had gehad deze zondag, maar die rust was er nu wel. 

Helaas duurde het mij te lang om op zijn avondeten te wachten. Dat moest ik 

zelf thuis ook bereiden. 

Maar de rust doet goed aan de vijver en ik had toch even bijgetankt. 
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HET VISSERTJE 

K. Hendriks 

Verwacht geen journalistiek hoogstandje maar alleen wat tips, om op een 

prettige goedkope manier karper te vangen. 

Na zes jaar vissen heb ik nu ruim 700 karpers gevangen! 

Ondanks het slechte weer van afgelopen jaar was het voor mij, dankzij de 

boili, een topjaar. Met als resultaat 147 karpers, waarvan 26 karpers 

boven de 20 pond en 2 boven de 30 pond. En dan heb ik het nog niet over 

mijn zoon Frank van 12 jaar. Die klaagde wel eens over pijn in zijn arm 

rug omdat hij soms 15-20 minuten met een dikke 20-ponder had gedrild. 

Dat alles dankzij het boili vissen. De aasaanbieding, die deze manier 

vissen vraagt is veel schoner (geen vuile handen en hengel) èn veel 

diervriendelijker (geen uitgeslagen bekken) omdat de karper zichzelf 

haakt. 

Het afgelopen jaar heb ik heel wat wanklanken gehoo~d over het boili 

vissen. Zoals: "ik kan mijn hengels wel verkopen" en "dat' kan ik niet 

betalen." 

en 

van 

Wel, laat ik u zeggen, niets is minder waar . Ook boili vissen kan 

goedkoop want ik doe zelf niet anders. Wat u wel nodig hebt is een boili

pers en roltafeltje. Dan kunt u net zo veel boili's maken als dat u denkt 

die dag of week nodig te hebben. Deze spullen en ingrediënten kunt u 

kopen bij Langhout, Verli en de kruidenier. 

U moet er ook wat tijd en energie in steken. U moet wat inzicht hebben en 

u moet proberen als een karper te denken en niet als mens (terug naar de 

natuur). 

Hieronder volgen recepten waar we zelf ook mee (hebben) gevangen. 

Houdt u vast: gekocht bij Langhout: een pak Super Bite, goed voor 1000 

boili's, kost geen f 5,-. Dit is neutraal; daar kun je van alles bij 

voegen:bijvoorbeeld druivesuiker, kaneel, komein, kerry, Zwitserse kaas, 

diverse limonadesiropen, essances voor cake. 

Bereiding ~~~!, zo als op het pak staat, met water maar u neemt een ei pet 

100 gram Super Bite. Goed kneden, bolletjes maken, water aan de kook 

brengen en kook ze 1 - 3 minuten. 

Nog een voorbeeld. Neem Trouvit fijn (dus geen korrels). Doe 250 gram 

(dat is t deel) in een pannetje, doe daar 4 eieren bij, goed roeren en 10 
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minuten laten staan. Doe daar 1 - I! pakje paneermeel bij (bij de Edah 39 

cent) en weer kneden, rollen, koken. Is het te nat: paneermeel erbij; te 

droog: eitje erbij. 

Nog een idee waar u alle kanten mee op kunt: neem 180 gram gemalen 

kattebrokken, 30 gram garnalenmeel, 30 gram sardinemeel, 30 gram vleesmeel, 

60 gram roggemeel, 50 gram ontvet sojameel. 

Meng dit alles goed en doe er eieren bij. Dat is een absolute topper, maar 

is wel wat duurder. 

Wat verder te denken van: stukjes kaas, stukjes rode biet, witte bonen, 

tuinbonen, capucijners, mais, kikkererwten aan een hair (dun draadje onder 

de haak): ze zullen verbluffende resultaten opleveren. 

Vergeet niet om er ~~~~!~~~~B mee te voeren. 

Want dat is het geheim van het Vissertje. 

NATUUR(BE)LEVEN IN ANNA'S HOEVE 

B. de Vink 

In dit blad "De Anna's Hoeve Courier", dat ik af en toe in handen krijg, 

staat leuke en minder leuke informatie. 

Het kan nog wel enige aanvulling hebben (dacht ik). 

Daarom een kleine greep ui~ mijn waarnemingen. Als je af en toe even 

stilstaat zijn die voor een ieder te zien. 

Wist u dat: 

achter de berg nog orchideeën groeien? 

de Winterkoning ieder jaar in de begroeiing achter de berg broedt? 

als je een beetje geluk hebt, je de Zanglijster kan zien druk 

bezig met het stuk slaan van slakkehuisjes. Hieruit haalt hij zijn 

voedsel. 

er tientallen insekten zijn, ook rond de vijvers? Te ontdekken zijn 

bijvoorbeeld: Elzehaantje, Hennepnetelgoudhaantje met zijn 

prachtige glans, ~istelvlinder en de trekvlinder Atalanta. Ook 

zijn de nachtvlinders: Berkenspanner, Vliervlinder, Wapendrager, 

enz. enz. te zien. 

Dit is maar een gedeelte van wat er leeft en groeit, dus zeker het 

beschermen waard. 



- 18 -

MEER KANSEN VOOR SALAMANDERS 

B. van Ingen 

Graag voldoe ik aan uw verzoek om een bijdrage te leveren aan onze 

verenigingsuitgave De Anna's Hoeve Courier. 

Als natuurliefhebber gaat de laatste tientallen jaren de vervuiling van 

de Gooise natuur mij zeer aan het hart. 

Want het Gooi, waar de natuur in alle vormen voorkomt; bos,heide, polder 

en water, is de moeite waard om behouden te blijven. 

Maar door toenemende recreatie en andere oorzaken is het natuurschoon 

aangetast. 

Ook vele diersoorten zijn hiervan het slachtoffer geworden, of konden zich 

hier niet meer handhaven. 

Gelukkig lijkt het tij nu te keren, al was het bijna te laat .. Door publiciteit 

en voorlichting dringt het langzaam door dat wij de natuur nodig hebben om 

zelf te overleven. 

Het water met zijn planten- en dierenleven is wel het meest getroffen, 

zoals ik op mijn vele wandel- en fietstochten kon ontdekken. 

Uit mijn jeugd kan ik mij nog herinneren dat zelfs in de Lorentzvijver een 

rijk onderwaterleven was, bestaande uit Stekelbaars, Geelgerande Watertor, 

Kokerjuffers, libellelarven, Watervlooien en zelfs diverse waterplanten. 

Het Laarder Wasmeer, waar je een paar meter diep in het water kon kijken, 

was vol leven; de poeltjes en vennetjes met kikkers, padden en 

salamanders: ik zie ze niet meer. 

Nu steeds meer de waterkwaliteit toeneemt door onder andere waterzuivering, 

is er weer hoop. 

Met die hoop en gedachte wilde ik persoonlijk meewerken aan terugkeer van 

het dierenleven onder water. 

Speciaal de Kleine Watersalamander vond ik altijd tot de verbeelding 

spreken, als kenmerk voor een goed waterleven maar ook om zijn interessante 

levenscyclus. 

Vandaar dat ik op mijn talloze tochten uitkeek in allerlei slootjes, vennen 

en plassen of hij weer terug zou zijn maar,helaas. 

In 1985 had ik een vijver in mijn tuin geplaatst met het doel, als ik ooit 

nog eens een paartje van deze dieren kon bemachtigen, hiermee te kweken. 

De vijver was zo natuurgetrouw mogelijk aangelegd en beplant. De hoek achter 
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de vijver was ingericht als verblijfplaats voor de winter. 

Na twee jaar wachten kon ik via-via een paartje salamanders 

bemachtigen. En hoewel ik besefte dat ik in overtreding was met de wet, 

voelde ik mij toch niet schuldig. Als mijn opzet zou slagen wilde ik namelijk 

de larven uitzetten in vennetjes, die naar ik dacht geschikt zouden zijn 

als leefplaats. 

Eind april 1986 was het dat ze werden losgelaten in mijn vijver. 

Eind mei kon ik waarnemen dat de vrouwtjes eieren aan het afzetten waren. 

In juli en augustus kon ik tientallen larven waarnemen, dus mijn opzet was 

geslaagd. 

De winter '86-'87 was erg streng, zodat ik benieuwd was of in het voorjaar 

zij weer terug zouden keren. En inderdaad, zij kwamen terug. 

Eind mei 1987 kon ik 50 larven tellen, waardoor ik op vier lokaties 

tientallen larven heb kunnen uitzetten. Van hier uit hoop ik dat de 

verspreiding zich zal kunnen voortzetten. 

Verheugd was ik toen ik in de Gooi- en Eemlander las, dat in overleg met 

onze vereniging het ven bij de A 27 was hersteld. De kans dat amfibieën hier 

weer zullen terugkeren is niet gering. Prima werk! 

Ik twijfel er niet aan dat de aldaar door mij uitgezette salamanders nu zeker 

een kans op overleven hebben. 

Succes met uw verdere activiteiten. 

MAANDAG 14 MAART 1988 

H. Harder-Elzinga 

M'n man en ik wilden even om de vijver wandelen en we namen wat brood mee. 

Bij de Anthony Fokkerweg gingen we het paadje onder de bomen op en 

halverwege, dus nog onder de bomen pakte ik vast het brood uit het zakje. 

Ineens een gekrijs van de Kokmeeuwen, die op 't water zaten. Ze vlogen op 

en kwamen er aan om boven ons te cirkelen. Verbaasd zei ik tegen m'n man: 

"de meeuwen hebben de kunst van de ganzen goed geleerd." Ze zijn ook zo fel 

om brood te veroveren! 

Een paar dagen later ging ik even alleen om de vijver. Ik stond op het pad 

en pakte een klein zakje met twee boterhammen uit m'n jaszak en daar 
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kwamen ze al weer kr~send aan. Zo kien had ik die meeuwen nog nooit 

gezien. 

B~ de speelweide waren aan het water al weer twee ganzen aan het broeden. 

Zou het vroeger z~n dan normaal? De natuur gaat gelukkig alt~d z'n gang. 

En w~ verlangen naar warmte en zon en af en toe naar de rust en het leven 

aan de v~vers. 
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VOOR DE JEUGD 

Tot onze grote verbazing en ook teleurstelling is er op de vorige 

jeugdpagina geen enkele reactie gekomen! Jammer, want dan zijn er ook 

geen prijswinnaars. Negens ruimtegebrek dit keer geen jeugdrubriek. 

AAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O., 

secretariaat T. Rozema, K. Doormanlaan 168, 1215 NS Hilversum, tel.: 284853 

of bij H.S. Kwappenberg, Liebergerweg 804, 1223 PZ Hilversum, 

tel.: 857385 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam .... ' ................................................. " ... " .. " " " " " " . 

Adres " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Plaats •••••• " ••••••••••• $" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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jaargang 5 nr. 2, november 1988 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

U heeft dit keer wel erg lang moeten wachten op een nieuwe 

Anna's Hoeve Courier . Door mijn drukke werkzaamheden slaagde ik er 

helaas niet in om in juli een Courier klaar te maken. Dit heeft tot gevolg 

gehad dat er nu een aantal stukjes wat langer geleden zijn geschreven. Mijn 

verontschuldigingen daarvoor. 

Natuurlijk zijn er in de achter ons liggende periode weer allerlei zaken aan 

de orde geweest . Over één hiervan, de verhuur van het visrecht aan de 

Hengelsportvereniging Hilversum, leest u in deze Courier. U wist reeds dat 

het bestuur hierover in januari een eerste overleg had met de gemeente en 

de hengelsportvereniging. Dit gebeurde op ons verzoek; de gemeente had ons 

namelijk vergeten bij de besprekingen te betrekken . Nadrukkelijk werd er 

derhalve afgesproken dat wij verder wel op de hoogte zouden worden 

gehouden. 

Uit de krant moesten wij echter vernemen dat de verhuur van het visrecht in 

de gemeentelijke raadscommissie voor Sport en Recreatie besproken zou 

worden op 5 september 1988. In de tussenliggende periode hadden wij taal 

noch teken van de dienst SRJ vernomen over het vissen. 

Het bleek dat onze 828 leden tellende vereniging weer vergeten was ... 

Sommige ambtenaren denken kennelijk nog steeds dat de burgers er voor hen zijn 

en niet andersom! 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Maandag 28 november in de Ontmoetingskerk, 

Minckelersstraat te Hilversum 

Aanvang 20.00 uur 

1. OPENING 

KOMT U EENS 

BIJ ONS KIJKEN? 

U BENT WELKOM! 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 19 APRIL 1988 

3. 

(zie elders in deze Courier) 

a) 

b) 

INGEKOMEN STUKKEN 

UITGAANDE STUKKEN 

4. WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR 

De heer H.S. Kwappenberg treedt tussentijds af. 

Mevrouw S.C.G. Schlüter zal deze bestuursplaats opvullen. Op de 

algemene ledenvergadering in april 1989 zal deze benoeming bekrachtigd 

moeten worden door de ledenvergadering. 

5. MEDEDELINGEN EN PLANNEN VAN HET BESTUUR 

6. RONDVRAAG 

7. SLUITING 

Na afloop van de vergadering zal de heer ir. J. de Beus ons op de hoogte 

brengen van de stand van zaken over de verontreiniging van de vijvers in 

Anna's Hoeve. 

De grote vrüag voor onze vereniging is: Wat kunnen wij ' er zelf aan doen om 

de oplossing er van te versnellen? 

De heer De Beus is hoofd geweest van de afdeling Milieu van de gemeente 

Hilversum. Speciaal voor deze avond heeft hij zich geinformeerd over de 

huidige situatie. 

) 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 19 april in de Ontmoetingskerk te Hilversum 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: zie absentielijst 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

Notulen 

De notulen van 18 november 1987 worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van een negatief artikel in de Gooi- en Eem1ander over het 

aanlijngebod in Anna's Hoeve zijn er vier bedankjes binnen gekomen. Volgens de 

wethouder zou er binnenkort een informatieavond komen. 

Er is een brief uitgegaan naar de afdeling Groenvoorzieningen van de 

gemeente Hilversum voor eventuele werkochtenden in Anna's Hoeve. 

Het jaarverslag van de sekretaris wordt goedgekeurd. De vereniging telt 828 

leden. 

Financieel beleid 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. 

Door ernstige ziekte van de heer Vlaanderen en overlijden van de heer De Jongh 

was de heer Verwey het enige kascontrole lid. De heer De Nooy is daardoor 

tijdelijk in de kaskontrolecommissie getreden. Mevrouw Slager en de heer 

Kreykamp hebben zich kandidaat gesteld. 

De heer Verwey stelt zich voor nog een jaar herkiesbaar. Allen worden gekozen. 

De heer Toes wordt herkozen als voorzitter. Mevrouw H. Toes en de heer A. 

Schnitger worden tot bestuursleden gekozen. 
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Mevrouw Schlüter overweegt om in het bestuur te treden. 

Plannen van het bestuur in 1988 

Het bestuur heeft de volgende plannen: 

een schoonmaakactie in de herfstvakantie 

een schoolwerkdag in het najaar 

aktie tegen de busafslag op de snelweg A 27. Er zal een extra Courier 

uitgegeven worden 

~en enquête met betrekking tot de afslag. Zes personen geven zic~ op om 

mee te willen werken 

De heer Keijzer: Wil graag rapport inzien over gif op sportvelden en 

Anna's Hoeve 

De heer Harder: Ondanks de kleine opkomst op de vergadering zijn we blij 

dat er 828 leden zijn 

De heer De Rooy: Vraagt naar afscheid van mevrouw Veerman (Hieraan is al 

aandacht besteed). Hij merkt op dat er een gans is 

doodgebeten door een hond 

De heer Bouhuis: Is er tegen dat de Hilversumse Hengelaarsbond het 

viswater gaat beheren. Hij verwacht dat er meer rommel 

achtergelaten wordt als er meer vissers komen. 

De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten. 

Na afloop wordt er door de heer Van Es, werkzaam bij de afdeling Voorlichting 

van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, een film over de Veluwe 

vertoond. 

W. Deijs 

~ 
) 

\ 
) 
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AFSCHEID 

De heer H.S. KWAPPENBERG heeft om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie 

willen beëindigen. 

Vanaf de oprichting van de vereniging in 1984 heeft hij de functie van 

penningmeester bekleed. Eerst als eerste en vanaf april 1987 als tweede 

penningmeester. 

Ook bij de oprichting zelf was de heer Kwappenberg nauw betrokken. Mede door 

hem zijn er veel mensen lid geworden van onze vereniging. Als penningmeester 

deed hij erg zijn best om de contributie te innen. Diverse malen probeerde hij 

wanbetalers alsnog op andere gedachten te brengen. De kasboeken van de 

vereniging werden altijd goed door hem verzorgd en steevast goedgekeurd door 

de kascommissie. 

Naast zijn activiteiten als penningmeester, was de heer Kwappenberg altijd 

bereid mee te helpen aan de vele schoonmaakacties en het verzendklaar maken 

van de Anna's Hoeve Courier. 

Mijnheer Kwappenberg, heel veel DANK voor uw inzet voor de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve! 

(AMATEUR) KUNSTSCHILDERS 

Binnen het bestuur is de gedachte ontstaan in 1989 speciale aandacht te 

schenken aan het vijfjarig bestaan van onze vereniging. 

In dat kader zal getracht worden diverse activiteiten te ontwikkelen. Eén 

van deze zaken is dat wij zullen proberen een tentoonstelling te 

organiseren van schilderijen, tekeningen en mogelijk ook foto's die in 

Anna's Hoeve gemaakt zijn. 

Het bestuur is nu bezig een lijst samen te stellen van mogelijke personen 

die hierover beschikken. 

Graag zouden wij in contact komen met mensen die schilderijen, tekeningen, 

foto's van Anna's Hoeve in hun bezit hebben. Ook indien u anderen weet 

die dergelijke zaken in eigendom hebben kunt u dit doorgeven. 

U wordt verzocht hiertoe contact op te nemen met 

de heer G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

mevrouw S.C.G. Sch1Uter, S. Hoogewerffstraat 36, 1223 HW Hilversum, 

tel.: 851204 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

T. Rozema 

Op woensdag 19 oktober werd de traditionele ~~~~~~~~~~~~~~~ 

gehouden. Met 19 vrijwillige medewerkers werd AnnàsHoeve weer ontdaan 

van allerlei zwerfvuil, wat het totaal gelukkig weer een geheel ander 

aanzicht gaf. Een volle container vuil werd verwijderd. Ook is er weer 

veel snoeiwerk verricht aan de Vogelkers. 

Wij vestigen er nog graag eens de aandacht op ~~~~~~~~~~~~~~~ ook aan 

ons bestuur door te geven. Een telefoontje is vaak al voldoende. Achter 

in de Cour ier vindt u hiertoe de informatie. 

In het late voorjaar en in de zomer hebben enkele mensen in het kader 

van het terugploegproject van de overheid, in Anna's Hoeve 

beheerswerk verricht. 

Het betrof hier het verwijderen van Amerikaanse Vogelkers en het plaggen 

van het heideveldje. Kleinschalig werk, maar voor ons Anna's Hoeve 0 

zo onmisbaar en de gevolgen zijn nu al te zien. Op ons verzoek werd er 

ook een voorlichtingsbordje bij het heitje geplaatst. Dit werd 

eVffieffiS verzorgd door de mensen van het terugploegproject. 

Dat de vereniging ook landelijk aan de weg timmert mag wel blijken uit 

het feit dat er enkele foto's en teksten van projekten welke in Anna's 

Hoeve zijn uitgevoerd, ook in twee E~~~~~~~~~~_~~~~~j~~ stonden. 

Voorwaar, een goede publiciteit. 

Wij ontvingen het jaarverslag van de werkgroep landschapsbeheer 

Nardinc1ant. 

Inmiddels ontpopt zich deze vrijwilligerswerkgroep als één van onze 

steunpilaren, wat blijkt uit het feit dat het deze jonge mensen waren 

die het Bosven langs de weg naar Heidebloem zo veel mogelijk weer in de 

oude staat gebracht hebben. Waarvoor hulde. 

Er is een brief van het bestuur uitgegaan naar het college van B & W 

van Hilversum. De brief heeft betrekking op het nog steeds ontbreken 
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van een ~~~~~~~~~!~~~~~~~ in Anna's Hoeve in het gedeelte dat er 

reeds voor is aangewezen. Al in januari is er een toezegging gedaan 

over een openbare hoorzitting over dit onderwerp. Echter, nog steeds 

laat de gemeente op zich wachten ... 

De ~~~~!~!~~ voor Centraal Nederland van de A 27 vergt alle aandacht 

van het bestuur. De afslag is op papier al verplaatst van het viaduct 

bij Nieuwenoord naar het viaduct bij de spoorwegovergang. De vrije buslijn 

zou dan tussen de spoorlijn en de gronden van het klooster de Stad 

Gods en het streekziekenhuis lopen. 

De gemeente Hilversum is in een (vergaand) stadium om ~~~~~~~~~~ te 

realiseren op de grondstrook langs de Van Linschotenlaan en de Anthony 

Fokkerweg. In het bestemmingsplan werd deze grond gereserveerd voor 

een Rondweg . Door onder andere de aanwijzing van het Diaconessenhuis tot 

Streekziekenhuis-Hilversum en de te verwachten geluidshinder kwam die 

bestemming te vervallen . Nu wordt deze grond bestemd voor woningbouw. 

Startend tussen spoorlijn en de Oosterengweg zullen er woonblokken 

neergezet gaan worden. 

Tussen de spoorlijn en de Kamerlingh Onnesweg houdt de gemeente een hele 

grote slag om de arm. De stankoverlast van de rioolzuiveringsinstallatie 

is voor een groot gedeelte debet hieraan. Ook hiervoor geldt: wij houden 

u op de hoogte. 

OPROEP! 

Het bestuur wil voor tentoonstellingen, presentaties e.d. materiaal 

verzamelen om de vereniging zo goed mogelijk uit te dragen. 

De secretaris zoekt daarom mensen die in bezit zijn van foto's of ander 

materiaal welke voor dat doel gebruikt kunnen worden. 

Tevens zoeken wij mensen die bereid zijn om tentoonstellingsborden te maken, 

eventueel tegen een vergoeding. 
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BOSVEN ANNA'S HOEVE 
.. -- .. _-- ----

_ .) 

Jan Loggen 

Wie vanuit Hilversum over de weg door Anna's Hoeve rijdt komt vanzelf bij de 

rijksweg A 27. Vlak voor deze weg kunt u linksaf richting de Heidebloem. 

Deze weg loopt parallel aan de A 27. Na circa 200 meter ligt er links van 

de weg een oud bosven. 

Menige bezoeker van Anna's Hoeve zal het niet zijn ontgaan dat er dit 

voorjaar bij het bos ven het één en ander is gebeurd. Op het eerste gezicht 

lijkt het beheer vrij rigoureus te zijn uitgevoerd. Deze ingreep was echter 

noodzakelijk om het ven nieuwe kansen te geven om zich te ontwikkelen. 

De laatste tientallen jaren is er in de omgeving van het ven geen beheer 

gevoerd. Hierdoor kon de omliggende bosrand onbelemmerd tot aan de 

waterkant oprukken. De hoge bomen veroorzaakten veel schaduw, waardoor 

waterplanten en waterdieren door gebrek aan zonlicht niet goed gedijden. 

De bladeren en naalden die in het water vallen kunnen aanleiding geven tot 

voedselverrijking. 

Een andere, kwalijke verstorende factor is de afvoerpijp, die soms 

regenwater van rijksweg A 27 in het ven loost. Dit water is vervuild met 

olie, terwijl er 's winters nog strooizout bijkomt. Na de aanleg van de 

afvoerpijp, in het begin van de jaren zeventig, zijn er diverse 

plantesoorten (onder andere Knolrus en Klokjesgentiaan) verdwenen. 

~~~~E~~~ 

Op initiatief van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant en gesteund 

door de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, is bij de gemeente Hilversum 

een voorstel met een werkplan ingediend. Dit plan dient als basis voor de 

uit te voeren beheerswerkzaamheden. 

Uitgangspunt bij beheer van het ven was het herstel en verdere 

ontwikkeling van een levensgemeenschap behorend bij een voedselarm ven. Het 

specifieke karakter van het ven wordt vooral bepaald door de aanwezigheid 

van een ondoorlatende bodem, waardoor het uitsluitend wordt gevoed met 

regenwater. (In droge jaren zal het ven niet of nauwelijks water bevatten). 

Vennen als deze hebben hun hoge natuurwaarde te danken aan de grote 
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soortenrijkdom van met name allerlei insectengroepen zoals waterkevers, 

wantsen en libellen. 

Beheer 

Rondom het ven is een boomvrije zone gecreëerd, zodat de zon gedurende een 

groot deel van de dag op het ven kan s chijnen. Het vrijkomende hout is verwerkt 

in zogenaamde "rillen". Deze bieden aan allerlei diergroepen, zoals 

zoogdieren, vogels, amfibieËn en insecten , schuil-, broed- en 

overwinteringsgelegenheid. 

Op enkele plekken zijn met een l i er bomen over losse houtrillen getrokken, 

zodat het niet zo snel uit elkaa r valt . Om zoveel mogelijk rust op de oevers 

te krijgen zijn de paadjes langs de waterkant opgeheven. ~. . 

In de veranderde bosrand is een nieuw pad aangelegd, waardoor de -_ .. 

wandelaar het bosven van dichtbij kan blijven zien. ~ 
:0:'\ ' 

~ltä ~. ~ 

Binnen niet al te lange tijd zullen de oevers begroeid raken met een 

kruidachtige vegetatie . De in en rond het water levende dieren zullen zich 

ongetwijfeld kunnen vermeerderen door de verbetering van het leefmilieu. 

Voorwaarde ·is echter wel dat de huidige waterkwaliteit gehandhaafd blijft. 

Die garantie is er echter niet zolang de afvoerpijp van de A 27 vervuild 

regenwater kan blijven lozen . 

De werkzaamheden zijn uitgevoer d door de Werkgroep Landschapsbeheer 

Nardinclant . Deze vrijwilligersorganisatie streeft een ecologjsch verantwoord 

beheer van natuur , bos en landschap in het Gooi en omstreken na. 

Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk variatie in het werk aan te brengen. 

Tevens moeten de projecten veelzijdig en kortlopend van aard zijn. Enkele 

projecten die momenteel lope~ zijn: 

inrichting vleermuizenbunker op het NOS terrein 

Kalkterreintje bij zwembad erailo (maai- en bosbeheer) 

Heidebloem (heidebeheer) 

Wilt u meer weten of hebt u belangstelling om een keer te komen werken, dan 

kunt u bellen met 

Flip Scheltes, Stargardiaan 5, 

1404 Be Bussum, tel . : 02159 - 40606 
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NASCHRIFT VAN DE REDAKTIE 

Onze vereniging is uiteraard zeer blij met de uitgevoerde werkzaamheden. 

De door Jan Loggen genoemde afvoerpijp van de A 27 die in het ven uitkomt .. 
is ook bij ons bestuur bekend. In de besprekingen met de dienst 

Groenvoorzieningen van de gemeente Hilversum hierover is dit probleem 

door ons reeds ter tafel gebracht op 3 december 1986 . Daarna weer op 

13 maart 1987 en als laatste op 8 mei 1987. 

Telkens werden er door de gemeente toezeggingen gedaan maar dit heeft tot 

op heden nog niets opgeleverd. Voelt iemand zich nu aangesproken ..... ? 

VISPLAATS VOOR INVALIDEN 

Een medewerker van de gemeentelijke dienst voor SPort, Recreatie en Jeugdzaken 

meldde ons dat er plannen zijn om de huidige visplaats voor invaliden te 

verbeteren. Deze bij de Bergvijver gelegen visplaats is al jaren sterk 

verwaarloosd. 

In september 1985 hielden wij onder bijna tweeduizend gezinnen een enquête 

over de inrichting en het beheer van Anna's Hoeve. Uit die enquête kwam de 

behoefte aan een goede visplaats ten behoeve van invaliden en minder

validen duidelijk naar voren. Reeds toen werd er opgemerkt dat de visplaats 

verwaarloosd was, de helling er heen te steil en dat de steiger vaak bezet 

was door de jeugd. 

Wij hopen nu maar dat de toekomstige verbeteringen snel en goed uitgevoerd 

worden. 

Een voorlichtingsbordje waaruit blijkt dat minder-validen en invaliden hier 

voorrang hebben, mag in dit kader zeker niet ontbreken. 
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WIST U •••• 

M. Harder-Staal 

dat u ook in deze Courier kunt schrijven? En dat u zich geen zorgen hoeft 

te maken voor schrijf- of spellingsfouten? Wij staan u hierbij geheel terzijde 

en zorgen dat het goed in dit blad komt. U kunt uw copy kwijt bij de redaktie 

(zie op het schutblad van deze Courier). 

We hebben allen als belanghebbenden bij Anna's Hoeve voor een groot deel 

dezelfde vragen, zorgen, gedachten en vreugden. Dat kunnen we met elkaar 

delen door middel van dit blad. Als u het waagt, groeit uw moed maar als 

u aarzelt groeit uw vrees zegt een gezegde. Alle medeleven is welkom. En 

dat is weer bedoeld om elkaars betrokkenheid weer te geven van dit zo 

mooie gebied. Er is dan ook in dit blad ALTIJD RUIMTE voor leden om te 

vertellen wat zij zelf aan andere leden willen doorgeven. De redaktie is 

daarbij contactpersoon. Zo wordt dit blad leuker, gezelliger en 

interessanter. 

In de voorgaande Couriers zijn er al diverse mensen geweest die stukjes 

geschreven hebben. Prima, ga zo door. Het wordt zeer op prijs gesteld. 

Dit blad kàn ook alleen maar functioneren als het ook uw reactie en 

medewerking krijgt. En de redaktie zou het erg waarderen, als u dat ook 

steeds weer laat blijken! 

We hopen dat u niet zegt: "Ik vind dat blad van jullie niks!" maar dat u 

zegt: "Ik -vond dat ONS blad anders en beter moet. Graag zelfs. Tekst of 

ander materiaal voor het volgende nummer van dit blad is meer dan welkom. 

Wij danken u voor alle reeds ingezonden leuke, leerzame en 

lezenswaardige informatie. We hopen dat ons blad verder uitgroeit tot wat 

de bedoeling is van de Courier: een contact--en communicatiemiddel voor 

ons allen, die begaan zijn met de natuur: 

met dat wat er leeft en bloeit 

en ons altijd weer boeit 
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NATûURWERKDAG NASSAUSCHOOL 

Voor de tweede maal waren leerlingen van de Nassauschool (basisschool) 

bereid mee te doen aan een werkdag . Op dinsdag 19 april kwamen twee 

groepen van elk achttien kinderen de handen uit de mouwen steken. Er 

werd druk gezaagd en gespit om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. 

Nieuw, en soms erg spectaculair, was het om met behulp van handlieren, 

kabels, hijsbanden en voetblokken ct~ze stronken uit de grond te trekken. 

Door gebruik te maken van deze materialen kun je met circa 2000 kilo aan 

een boomstronk trekken! Er werd dan ook enthousiast en met grote inzet 

gewerkt. 

Bij de begeleiding van het werk werd weer assistentie verleend door de 

medewerkers van de natuurbeheersploeg van de gemeente Hilversum. 

Daarnaast waren dr'ie medewerkers van een "terugploegproject" hierbij 

behulpzaam. 

Na afloop ~an het werk, het nuttigen van de limonade en de koek was 

iedereen tevreden over de grote hoeveelheid werk die verzet was. 
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VISSEN IN ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

In de vorige Cour ier meldden wij u bij de bestuursmededelingen reeds het 

overleg dat er geweest was tussen de Hengelsportvereniging Hilversum, de 

gemeentelijke dienst voor Sport, Recreatie en Jeugdzaken (SRJ) en onze 

vereniging. 

De gemeente heeft namelijk voorgesteld om het visrecht te verhuren van 

percelen gemeentewater aan de Hengelsportvereniging. Het gaat onder meer 

om de verschillende siervijvers binnen de bebouwde kom en de vijvers van 

Anna's Hoeve. 

Tegen dit laatste heeft het bestuur van onze vereniging de nodige 

bedenkingen. Redenen genoeg om tijdens verschillende raadscommissie

vergaderingen de besluitvorming hierover n2.uwlettend te volgen. Bij monde 

van onze voorzitter de heer G. Toes maakten wij kenbaar problemen te 

verwachten ten aanzi@n van toenemende visactiviteiten, parkeerproblemen, 

verdergaande vertrapping van de vijveroevers, achterlaten van afval, 

problemen tussen honden en vissers, uitgifte van de visvergunnlngen, het 

meenemen van giftige vissen en de algehele controle op het vissen. 

Navraag bij de dienst SRJ leerde ons dat de raadscommissie voor Sport en 

Recreatie op 24 oktober j.l. accoord gegaan is met de verhuur van het 

visrecht. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. 

Op verzoek van de commissie wordt de ingangsdatum echter verschoven van 1 

januari 1989 naar 1 juni 1989. De extra tijd kan dan gebruikt worden om 

voorlichting te geven aan het publiek. Een aantal zaken hiertoe moeten eerst 

nog uitgewerkt worden. Wij zullen u, zodra mogelijk, meer nieuws geven. 

Een kwestie van 
kiezen 
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DE POEL OP HET GEITENWEITJE 

J. Harder 

Het zogenaamde "Geitenweitje" zal voor de meeste mensen wel een bekende 

plek in Anna's Hoeve zijn. Bedoeld wordt het grasveldje in het gebied dat 

grenst aan het talud van de A 27 en de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. 

Op dit veldje zijn overigens in mei boompjes geplant in opdracht van de 

gemeente Hilversum. Eén en ander houdt verband met de aanleg van het 

fietspad langs de Minckelersstraat . Voor aanleg van dat fietspad moesten 

een aantal bomen gekapt worden. Staatsbosbeheer eist in zo'n geval dat er 

elders weer bomen aangeplant worden (de zogenaamde herplantplicht). 

In een hoek van het Geitenweitje is - op ons verzoek in 1986 - een kuil 

gegraven. Het zand dat hierbij vrij kwam ligt nog naast de kuil. Het graven 

van die kuil heeft natuurlijk een bedoeling. Uit mijn jeugd herinnerde ik mij 

dat er op die plek namelijk een kleine drinkpoel was. Als kind kwamen wij 

daar nogal eens in de buurt en zagen dan de prentafdrukken van reeën die er 

gedronken hadden. 

Door onder andere de aanleg van rijksweg A 27 is deze poel volgeraakt met 

zand en drooggevallen. Slechts aan de bomen en-stru:ii.ken ter plaatse was de 

plek nog vast te stellen. Zo groeien er nog enkele kleine wilgjes. 

Met het opengraven van deze voormalige drinkpoel is dus een poging gedaan 

de oude situatie enigszins te herstellen. In 1987 is er echter te weinig 

aandacht besteed om te controleren hoe het met de waterstand .in de poel 

verliep. Dit jaar wordt er wel zo nu en dan gekeken hoe hoog het water 

staat. De bedoeling hiervan is na te gaan of de poel het gehéle jaar 

voldoende water blijft bevatten. Zo niet dan kan overwogen worden de poel 

wat verder uit te diepen. Ook wordt overwogen deze poel dan nog wat groter 

van oppervlak te maken. Een ander aspect is dat er misschien wat 

snoeiwerk verricht moet worden aan de bomen die op de rand van de poel 

staan. Nu nemen ze te veel licht (en warmte) weg ten nadele van het leven 

in het water. 

En juist voor het leven in het water willen wij zoveel moeite doen deze 

drinkpoel te realiseren. Dieren als padden, kikkers en salamanders maar ook 
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libellen, torren en kevers zijn voor het voortbestaan afhankelijk van deze 

plekjes. 

In de loop van dit jaar of begin volgend jaar zal er een beslissing 

genomen kunnen worden wat er precies gedaan moet worden. 

In de discussie hieromtrent werd ook de mogelijkheid geopperd te 

onderzoeken welke kansen er zijn om een tweede drinkpoel te graven ergens 

op het voormalige crossterrein. 

Belangrijk in dit geheel is bovendien dat de huidige drinkpoel - en de 

eventueel nieuwe - in de zogenaamde "migratie zone" van Anna's Hoeve ligt. 

Dit betekent dat in die zone veel dieren doortrekken van het ene naar het 

andere gebied. In dit geval van het Gooi naar de Utrechtse heuvelrug. 

REINIGINGSPOLITIE 

Bestuursleden van onze vereniging worden nogal eens opgebeld of 

aangesproken door leden. Zo ook over illegaal storten van tuinafval en 

vuilniszakken, het repareren van auto's op de parkeerplaats bij de 

speeltuin, het olieverversen bij die auto's, enzovoort. 

Uw bestuur kan daar zelf direct niet veel aan doen. Wij verwijzen u daarom 

altijd door naar de reinigingspolitie. Ziet u dit niet als een afschuiven 

van de problemen, maar als u zelf direct contact opneemt kan er snel 

opgetreden worden. 

Hilversum heeft namelijk een speciale reinigingspolitie, die toezicht houdt 

op de naleving van de bepalingen in de reinigingsverordening. De 

reinigingspolitie treedt voorlichtend op maar kan ook een proces-verbaal 

opmaken. 

Telefoon: 292615 van 7.30 - 8.00 uur, 11.30 - 12.00 uur, 13.00 - 13.30 uur 

en van 16.00 - 16.30 uur. 

Buiten die tijden kunt u voor dringende zaken ook de gemeentepolitie bellen, 

telefoon: 45544. 

Indien u klachten doorgeeft aan de (reinigings)politie, stelt het bestuur 

het echter wel op prijs (bij gelegenheid) ook op de hoogte gebracht te 

worden van uw klachten. Zo nodig kunnen wij dan zelf ook actie ondernemen. 
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VOOR DE JEUGD (10) 

Deze keer is er weer een soort raadseltje waarvan je dus de goede oplossing 

moet vinden. Het gaat over afval. 
~ 

Waar mensen wonen vind je huisvuil. Het wordt in vuilniszakken gedaan en op 

de stoep gezet. Hieronder zie je het staan. Zeven zakken met huisvuil. 

Noem maar eens op wat er in zit. Zet die woorden op een rijtje met het 

nummer van de zak ervoor. 

Nu neem je~ 

de eerste letter van woord 1 

de vijfde letter van woord 2 

de tweede letter van woord 3 

de vierde letter van woord 4 

de eerste letter van woord 5 

de derde letter van woord 6 

de vierde letter van woord 7 

Die letters zet je in het balkje. Je vindt dan een woord dat met hergebruik 

van hujsvuil te maken heeft. 

Schrijf dat woord op een briefkaartje en stuur het naar de redaktie. 

Een briefje in de bus doen of opbellen mag ook. 

Redaktieadres: Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, tel.: 852842. 

Voor ALLE goede oplossingen is er een leuke prijs! 
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De Go o i- en Eemlander 

22 september 1988 

AAN DE VE:RENI GH!G TOT BEHOUD VAN ANNA! S HOEVE E.O., 

Hei bij 
Anna's Hoeve 
ontdaan van 

men 
Op het heitje in het bosgebeid 
Anna's Hoeve worden momen
teel beheerwerkzaamheden uit
gevoerd. Dit heitje, zo'n 1,2 
ha. groot, is nu sterk begroeit 
met opslag va;. Amerikaanse 
vogelkers, berk, den en eik 
Als deze beplanting doorgroeit, 
zal de heide verdwijnen. 
In het beheerplan van het ge
bied Anna's Hoeve is opge
nomen dat het heitje ter 
plaatse gehandhaafd dient te 
blijven. Om de groeiomstandig
.heden voo r de hei ter plaatse 
te bevorderen, wordt nu deze 
boom- en struikopslag ver
wijderd. 
Daarnaast zal op een aantal 
plaatsen de aanwezige vegetatie 
van grassen door afsteken wor
den verwijderd. De heide kan 
zich dan weer op deze voed
selanne plaatsen vestigen. 

De Gooi en Eembode 

21 april 1988 
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jaargang 6 nr. 1, april 1989 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Voor de leden en bestuur van onze vereniging is 1989 een 

jubileumjaar. We vieren het eerste lustrum en bestaan op 17 april 

aanstaande precies vijf jaar. 

In die afgelopen jaren heeft u in dertien nummers van de Anna's Hoeve 

Courier de ontwikkelingen in Anna's Hoeve en die van de vereniging goed 

kunnen volgen. 

De oprichting van deze vereniging is niet voor niets geweest. Door allerlei 

activiteiten en acties te organiseren, te overleggen met de gemeente 

Hilversum en anderen is er al veel verbeterd in ons Anna's Hoeve. 

Toch blijft er nog genoeg werk te doen en nieuwe ontwikkelingen doen zich 

steeds voor. Het is daarom fantastisch dat het bestuur zich gesteund weet 

door 700 leden . 

Ter gelegenheid van ons jubileum is er een feestelijke bijeenkomst 

georganiseerd. Onze burgemeester mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters zal hierbij 

aanwezig zijn. Op pagina twee leest u er meer over. 

Als leden en bestuursleden zal het ook de komende vijf jaren nodig blijven 

zich in te zetten voor de vereniging en daarmee voor Anna's Hoeve. 

Wij rekenen daarbij ook weer op uw steun en zien u graag op de 

jubileumbijeenkomst in restaurant Anna's Hoeve. 
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.JUBILEUM BIJEENKOMST 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.......................... . Ol • 

Onze vereniging bestaat in 1989 vijf jaar. 

Ter gelegenheid hiervan is een boekje samengesteld met als titel: 

ANNA'S HOEVE, De historische ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied. 

Op de jubileumbijeenkomst wordt deze uitgave gepresenteerd. 

Leden en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom! 

~55555555555555555555555555S55555555555555555555555555555555555555555~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Zaterdag 15 april 1989 in restaurant Anna's Hoeve ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Liebergerweg 301 te Hilversum ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Aanvang 14.00 uur ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~1 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 1. Opening en welkom door de voorzitter de heer G. Toes ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 2. Toelichting door de heer C. van Aggelen, schrijver van het ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ boekje ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 3. Offici~le uitreiking van het eerste exemplaar aan mevrouw ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ J.G. Kraaijeveld-Wouters, burgemeester van Hilversum ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~, 4. Pauze ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Voor leden is één exemplaar van het boekje gratis te ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ verkrijgen. Niet-leden kunnen het boekje kopen. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ In de pAuze kunt u allen gratis genieten van een hapje en ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ een drankje ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555~ 

Na de pauze volgt voor leden en belangstellenden een Algemene 

Ledenvergadering. Voor de agenda in deze Courier: zie pagina drie. 

) 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Na afloop van de Jubileumbijeenkomst (zie pagina twee), volgt om circa 

15.00 uur een Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 15 april 1989 in restaurant Anna's Hoeve 

Liebergerweg 301 te Hilversum. Aanvang 15.00 uur 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 1988 

(zie pagina 4 in deze Courier) 

3. a) Ingekomen stukken 

b) Uitgaande stukken 

4. Jaarverslag van de sekretaris 

5. Bespreking van het financieel beleid 

a) Verslag van de kascommissie 

b) Vaststelling van de rekening over 1988 

c) Vaststelling van de begroting over 1989 

d) Benoeming van de kascontrolecommissie 

6. Bestuursverkiezing 

De navolgende bestuursleden zijn aftredend: 

De heer T. Rozema, mevrouw S.C.G. Schlüter en de heer A. 

Schnitger. Allen stellen zich herkiesbaar 

7. Plannen van het bestuur in 1989 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 28 november 1988 in de Ontmoetin3skerk te Hilversum. 

Aanwezig: 18 personen waaronder de heer Ir. J. de Beus, de inleider van 

deze avond. 

Afwezig .met kennisgeving: de dames Slaap, de heren Vonno en W. Deijs. 

Notuliste: mevrouw H. Toes. 

QE~~~~B 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. 

Notulen 

De notulen van 19 april worden goedgekeurd . De schoonmaakactie in de 

herfstvakantie was geslaagd, er waren 19 personen aanwezig. De schoolwerkdag 

is niet doorgegaan. Het ac tieplan tegen de afslag van de A 27 is nog niet 

klaar. 

Ledenaantal 

Het ledenaantal van 828 is met 120 afvoeringen gedaald. Dit komt omdat deze 

leden na 2 aanmaningen nog niet betaald hebben. Het bestuur heeft daarop 

besloten deze leden af te voeren. Nog een keer een aanmaning sturen zou in 

totaal meer kosten dan het bedrag aan contributie Cf 3,65). Op de plannen 

van de gemeente om een aanlijngebod in te stellen hebben 4 leden gereageerd 

door te bedanken. 

Vaak worden verhuizingen ook niet doorgegeven; hierdoor treedt ook 

ledenverlies op. 

De heer H. de Ronde doet in een brief een voorstel om schapen te schenken 

aan het Gooisch Natuurreservaat. Het bestuur zal zich over dit voorstel 

beraden. Misschien iets voor volgend jaar bij het vijfjarig bestaan? 

Van de gemeente Hilversum: voorstel tot verhuur van visrecht in de vijvers 

va n Hilversum aan de Hengelsportvereniging Hilversum, waaronder ook Anna's 

Hoeve. Dit voorstel is door de gemeenteraad goedgekeurd. 

Reactie van de aanwezigen: De heer J. Bouwhuis wil het stuk graag nog eens 

) 
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lezen. Is bang voor vernieling en voor vervuiling als het plan op Anna's 

Hoeve doorgaat. 

De voorzitter geeft hierop antwoord, dat de Hengelsportvereniging zelf de 

omgeving van de vijvers moet schoonhouden. Dit is ook de afspraak met de 

Adelaar en de GAC als zij wedstrijden houden op Anna's Hoeve. 

De heer A. Schnitger vindt dat de vereniging moet protesteren tegen dit 

besluit. 

De heer J. Harder geeft als antwoord dat de vereniging reeds twee keer 

geprotesteerd heeft in de commissievergaderingen over dit onderwerp. De 

algemene mening is dat leden van Anna's Hoeve die ook lid zijn van de 

Hengelsportvereniging, bij het bestuur van deze vereniging moeten 

protesteren tegen dit besluit en ren wijzen op de consequénties. 

Nog een schrijven van de gemeente Hilversum dat betrekking heeft op het 

plaatsen van een hekwerk rondom de vervuilde stukken grond 

(sportterreinen). Reactie van de aanwezi gen: Zonde van het geld, tijd en 

materiaal. Wordt toch gesloopt en gestolen. 

~~~~B~~B_~~_~~!_~~~!~~~ 

In een brief heeft de heer H.S. Kwappenberg meegedeeld uit het bestuur te 

willen treden. 

De voorzitter zegt dit besluit van de heer Kwappenberg te respecteren. De 

heer Kwappenberg is vanaf de oprichting gedurende 3,5 jaar penningmeester 

geweest en een goede. Hij heeft in die tijd mede de basis gelegd voor een 

gezonde vereniging. De voorzitter bedankt de heer Kwappenberg voor zijn 

inzet en overhandigt hem onder applaus een cadeaubon. 

De voorzitter deelt verder mede dat mevrouw S.C.G . Schlüter tot het bestuur 

is toegetreden. 

~~~~~~!~~B~~_~~~_~~!_~~~!~~~ 

Het bestuur heeft de volgende plannen in 1989: 

een tentoonstelling organiseren van foto's, schilderijen, tekeningen, 

enz. met als onderwerp Anna's Hoeve. Dit ter gelegenheid van het 

vijfjarig bestaan. Hiervoor zullen clubs en verenigingen op dit gebied 

worden benaderd. 

Een boekje uit te geven over de geschiedenis van Anna's Hoeve, waar al 

door iemand aan gewerkt wordt. 
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Voor de scholen in de omgeving een puzzletocht te organiseren. 

Voor de jongste kinderen een eieren-zoek-wedstrijd. 

De schoonmaakacties te houden, schoolwerkdagen en werkdag(en) voor 

vrijwilligers. 

De heer Kremer: Bij de volgende schoonmaakactie snoeien langs de 

Liebergerweg. Bij de Speelweide wordt de weg steeds 

smaller door overhangend groen. Bij de festiviteiten 

volgend jaar ook aan de kinderen denken. 

Mevrouw Phi1ips: vraagt of de betonplaten bij de speeltoestellen op 

de Speelweide al verwijderd zijn. Wordt bevestigend 

beantwoord. Misschien een idee om enige nieuwe 

speeltoestellen aan te bieden. 

De heer Hendriks: Is tegen het visplan van de gemeente. Bang voor 

veel vreemden en het stelen van vis. Hij wil sociale 

controle door de vissers zelf, als het plan toch 

doorgaat. Hij vraagt ook of er een nieuwe mogelijkheid 

is voor een ledenactie. 

Mevrouw Schl~ter: Vindt dat de vissers zelf afspraken moeten maken 

met elkaar over het toezicht op de vijvers. Ze is ook 

van mening dat de leden zelf in hun omgeving mensen 

moeten bewegen lid van Anna's Hoeve te worden. 

Enkele algemene opmerkingen: Plaats als voorlichting een artikel in 

het blad van de Hengelsportvereniging. Publiciteit 

maken op scholen en bij buurthuizen. Bij de voetbalclubs 

op Anna's Hoeve klagen over het parkeren op zondag. 

De voorzitter constateert bij dit laatste dat de 

voetbalclubs geen enkele medewerking verlenen. 

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun 

inbreng en komst. 

Hierna houdt de heer Ir. J. de Beus een inleiding over de watersituatie en 

verontreiniging op Anna's Hoeve. 

Na beantwoording van vragen bedankt de voorzitter de heer De Beus voor het 

gebodene en sluit om 22.45 uur de vergad ering. 

) 
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VOORWOORD BIJ HET JAARVERSLAG 

G. Toes, voorzitter 

Het jaarverslag dat thans voor u ligt ademt niet de opti~stische sfeer, 

zoals dat in voorgaande jaren het geval was. 

Het zou te mooi zijn; ook een verenigingsleven kent zijn ups en downs. 

Hoewel wij mogen vaststellen dat de opruimacties in de voorgaande jaren 

preventief gewerkt hebben, moeten wij bij onze rondes over Anna's Hoeve 

vaststellen dat er nog steeds lieden zijn die het natuurgebied als 

vuilstortplaats gebruiken. Hier en daar tref je verstopte stapels kranten 

en reclamemateriaal aan. De uitgevers worden dan door ons gebeld en 

gemaand de troep weg te halen, daar anders de reinigingspolitie er van in 

kennis wordt gesteld. In veel gevallen helpt dat wel. Wij hebben bij de 

laatste opruimacties kilo's vuil aangetroffen van tuinstoelen tot 

uitlaatpijpen en van accu's tot blik en flessen. Wij zUn er geen voorstanders 

van om over te gaan tot het plaatsen van meer borden in het gebied maar 

vragen ons toch af of de slagzin van de ANWB: 

"Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen 

de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen" 

op meerdere plaatsen in het gebied een plekje moet vinden. 

Het toenemend autoverkeer op de Minckelersstraat, richting Baarn baart 

ons zorgen. De druk die daardoor op het natuur- en recreatiegebied ontstaat 

is ons inziens groot en deze druk zal eerder toe dan afnemen. Het is dan ook 

met grote nadruk dat wij de plaatselijke overheid verzoeken hieraan iets te 

doen. 

Een ander ergerlUk feit doet zich voor op de zondagen als de ware 

sportliefhebber zUn auto parkeert op de trottoirs en bermen langs de 

Minckelersstraat. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de rijweg wordt versmald 

en de wandelaar-recreant de rUweg op moet, met alle gevaar vandien. Een 

politieagent, daarop geattendeerd, deed of hij het bekende kinderliedje hoorde: 

"Zag twee heren 

hun auto parkeren 

oh het was een wonder 
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't was een wonder, boven wonder 

dat er toen geen doden vielen 

hi hi hi, ha ha ha 

hij stond erbij en hij keek er naar!! 

Beste lezers, nu onze vereniging op 17 april aanstaande haar eerste 

lustrum viert, mogen wij vaststellen dat ondanks het verlies van 120 leden 

- u leest hierover meer in het jaarverslag van de secretaris - wij toch 

een goede kern overhouden; leden die door betaling van hun contributie 

laten weten dat zij instemmen met ons werk. 

Medewerkers aan onze opruimacties, waaronder telkens veel jeugdigen en 

alle anderen die zich beijveren voor onze vereniging waaronder mijn 

medebestuurders: aan allen wil ik mijn hartelijke dank betuigen voor hun 

inzet, die niet voor ons zelf is maar voor de gemeenschap. 

Vereniging Anna's Hoeve n sporters 
tegenover uitspanning laten parkeren 

HILVERSUM - De Ver
eniging tot Behoud van An
na's Hoeve e.o. heeft de 
sportverenigingen' De Ze
bra's en E.M.M. ccn bricf 
gezonden waarin zij wijst 
op dc parkeerovcrlast in de 
buurt. 

De parkeerplaats voo',' de in
gang van beide verenigingen is 
vaak ontoereikend om het 
aantal bezoekers op te vangen , 

De wagens worden dan op het 
trottoir langs de Minckeler
straat en in de berm langs het 
fietspad geparkeerd, De ver
eniging tot Beboud van Anna's 
Hoeve e,o. heeft begrip voor de 
parkeerproblemen van de 
sportverenigingen, maar con
stateren wel overlast en be
schadigingen in de woonom
geving, Daarom verzoekt de 
vereniging de clubs om hun 
bezoekers cr op attent te ma
ken dat zij tegenover de uit-

Gooi- en Eembode 8-12-1988 

spanning Anna's Hoeve vrij 
kunnen parkeren op een groot 
terrein, Volgens de vereniging 
is dit slechts een klein stukje 
lopen, maar helpt het wel om 
de overlast rond Anna's Hoeve 
in te dammen, 

) 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1988 I 

T. Rozema 

Het jaar 1988 was voor het bestuur een weer redelijk druk jaar, al was 

dat naar buiten toe niet altijd zichtbaar voor de leden. 

Het bestuur kwam in het verslagjaar zes maal in vergadering bijeen. 

Ledenvergaderingen werden gehouden op 19 april (22 aanwezigen) en op 28 

november (18 aanwezigen). 

Op de eerste vergadering vertoonde de heer Van Es van de afdeling 

Voorlichting van Natuurmonumenten, een film over de Veluwe. 

Op de tweede vergadering sprak de heer ir. J. de Beus, oud hoofd afdeling 

Milieu van de gemeente Hilversum, over de verontreiniging van de vijvers 

in Anna's Hoeve. 

Schoonmaakacties werden gehouden op 6 april en op 19 oktobe~ waarbij het op 

de laatste datum zeer slecht weer was. 

Toch werd er door de aanwezigen weer de nodige rommel opgeruimd wat bleek 

uit het feit dat na afloop de gemeente wederom een volle container kon 

afvoeren. 

Het gegeven dat Anna's Hoeve als traditionele dumpplaats voor niet-gelopen 

reclame wordt gebruikt, hoeven we bijna al niet meer te noemen . Wel het 

vechten hiertegen. 

Ook heeft in het verslagjaar het opgestarte experiment met de scholen in 

de omgeving zijn voortgang gekregen. 

Dit maal werd op 19 april de Nassauschool bereid gevonden om mee te doen 

aan een natuurwerkdag. Twee groepen van elk 18 kinderen kwamen de handen 

uit de mouwen steken en ons helpen met de bestrijding van de Amerikaanse 

Vogelkers. Nieuw, en soms spectaculair, was het gebruik van handlieren 

hierbij. Na afloop van het werk, het nuttigen van limonade en koek was 

iedereen tevreden over de grote hoeveelheid werk die verzet was. 
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Voor het bestuur een teken dat we wat dit betreft op de goede weg zijn. 

Een afvaardiging van het bestuur heeft diverse malen contact gehad met de 

dienst Groenvoorzieningen om daar de organisatie van de opruimacties en 

natuurwerkdag te bespreken. 

Het streven van het bestuur om tijdens de maanden juni, juli en augustus 

een aantal werkochtenden op te zetten is helaas mislukt. Door te weinig 

aanmeldingen kon er geen groep geformeerd worden welke de 

beheersmaatregelen kon uitvoeren. In 1989 wordt er opnieuw gepoogd een 

hecht team te vormen waarbij er per week enkele nuttige uurtjes in Anna's 

Hoeve besteed gaan worden. Het lekker samen buiten kunnen werken speelt 

hierbij ook een belangrijke rol. 

Het bestuur 

Het bestuur bestond op 1 januari 1988 uit de navolgende dames en heren: 

G. Toes 

T. Rozerna 

J. Deijs 

J. Harder 

H. Toes 

H.S. Kwappenberg 

W. Deijs 

vacature 

vacature 

voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

2e voorzitter/redacteur 

2e secretaris/ledenadministratie 

2e penningmeester 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

algemeen bestuurslid 

Tijdens de ledenvergadering van 19 april konden de twee vacatures worden 

opgevuld. De heer A. Schnitger en mevrouw S.C.G. Schlüter gaven te kennen 

mee te willen denken in het beleid. 

Ttjdens de ledenvergadering van 28 november werd afscheid genomen van de 

heer H.S. Kwappenberg, die om gezondheidsredenen bedankte. 

De heer Kwappenberg was één der oprichters van de verer.iging en tevens 
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penningmeester; voor zijn niet aflatende inzet wil het bestuur hem 

uiteraard nogmaals alle hulde toebrengen. 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur derhalve 

G. Toes voorzitter aftredend 

T. Rozerna secretaris " 
J. Deijs penningmeester " 
J. Harder 2e voorzitter " 
H. Toes 2e secretaris " 
W. Deijs bestuurslid " 
S.C.G. Schlüter bestuurslid " 
A. Schnitger bestuurslid " 
vacature bestuurslid " 

Ledental en administratie 

Het ledental bestond op 1 januari 1988 uit 818 leden. 

Ledental per 31 december 1988 is 692 leden. 

uit: 

1991 

1989 

1990 

1990 

1991 

1990 

1989 

1989 

1991 

In het afgelopen jaar hebben wij circa 120 leden moeten afvoeren wegens het 

niet betalen van de contributie. Dit ondanks diverse herinneringen. 

Het is jammer, dat men het bedrag van f 3,65 blijkbaar de moeite van het 

betalen niet waard vindt maar de kosten van een derde aparte herinnering 

waren voor het bestuur een te grote uitgave. 

Daarbij komt het feit dat velen die verhuizen de moeite niet nemen om ons 

daarvan in kennis te stellen. Ook dat heeft geleid tot het grote 

ledenverlies. Het bestuur is echter van mening dat men beter een "kleinere" 

groep mensen kan vertegenwoordigen die echt iets wil bereiken met Anna's 

Hoeve, dan voor een grotere groep waarbij dit gegeven niet zo duidelijk 

aanwijsbaar is. 

'I', 
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De Anna's Hoeve Cour ier 

Het vertrouwde oranje getinte communicatiemiddel tussen het bestuur en de 

leden verscheen in het verslagjaar twee maal. 

Door verschillende factoren kon het niet vaker verschijnen maar het bestuur 

wil toch zo snel mogelijk naar een frequentie van drie maal per jaar. 

Dank~rengt het bestuur aan de redacteur en zijn echtgenote voor het 

voortreffelijk stuk werk welke zij toch iedere keer weer vah de persen af laat 

rollen. 

Via de plaatselijke bladen probeert het bestuur aandacht te vragen voor haar 

werk en speciaal voor Anna's Hoeve. 

Veelal lukt dit ook en daar zijn wij zeer blij mee. 

Anna's Hoeve zo breed mogelijk uit te dragen en vergroting van het ledental 

om zo sterk mogelW< te staan blijft een voortdurende zorg. 

Vissen in Anna's Hoeve 

E~n van de grote trekpleisters van Anna's Hoeve is het bezit van de visvijvers. 

Beheerd door de gemeente, geeft dit voor menig visser een gevoel van rust in 

dit toch al jachtige leven. Nu heeft de gemeente gemeend het beheer van deze 

vijvers over te moeten doen aan de Hengelsportvereniging Hilversum. 

Uit de agendastukken van de gemeentelijke raadscommissies moesten wij de 

ambtelijke besluitvorming hierover vernemen. Dit was niet in overeenstemming 

met eerdere toezeggingen hiertoe van de gemeente. Wij zouden hierover mee 

mogen praten. Dat was dus niet gebeurd! Ziehier het omgaan van de gemeente 

met zijn burgers! 

Redenen genoeg om tijdens verschillende raadscommissievergaderingen de 

besluitvorming hierover nauwlettend te volgen. 

Het bestuur heeft tijdens deze vergaderingen zijn bezwaren en de te verwachten 

problemen naar voren gebracht. De overeenkomst tussen gemeente en 

Hengelsportvereniging werd echter gesloten. De overeenkomst gaat in op 1 
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juni 1989 en geldt voor vijf jaar. Tot die tijd wordt er voorlichting aan 

het publiek gegeven. 

Wij hopen nu maar op de constructieve samenwerking met de Hengelsportvereniging 

opdat de visser in het begin van dit stuk genoemd, toch van zijn rust kan 

blijven genieten. 

Slot 

Steeds weer bedreigen nieuwe gevaren Anna's Hoeve. 

Nog steeds proberen wij de voetbalverenigingen de Zebra's en zeer zeker E.M.M. 

ervan te overtuigen dat de sporters, die met hun auto naar het veld komen 

hun auto niet op het trottoir moeten plaatsen. Wie weet, worden ze nog eens 

verstandig. 

Ook de steeds toenemende verkeersdrukte op de weg naar Baarn baart ons 

immer zorg. 

Het noemen van bebouwing langs de Anthony Fokkerweg door de gemeente geeft 

ook een ontwikkeling in die richting aan. U kent het gezegde: waar rook is, 

is vuur. 

De komende discussies over een busafslag op de A 27, een hondenaanlijngebod 

dat maar niet tot stand kan komen; het zijn allemaal zaken die nog veel tijd 

en energie van ons zullen vragen. 

Nog steeds liggen er voor de vereniging dus voldoende uitdagingen om Anna's 

Hoeve te beschermen. 

Zeer zeker nu de vereniging hoopt dit jaar zijn vijfjarig bestaan te vieren, 

moeten we samen sterk staan. 

Samen met alle leden één front te vormen tegen al die bedreigingen! 



OVERZICHT INKOfvlSTEN EN UITGAVEN OVER HET KALENDERJAAI~ 1988 

INKOfvlSTEN UITGAVEN 

--------- --------

Saldo kas per 1-1-1988 f 14,06 Kamer van Koophandel f 60,00 

Saldo bank per 1-1-1988 f 1516,08 Kantoorbehoefte f 172,95 

Saldo giro per 1-1-1988 f 270,06 Lief en Leed (Representatie) f 224,50 

Contributies f 4523,96 Anna's Hoeve Courier f 747,07 

Giften f 110,00 Drukwerk f 78,00 

Rente bank 

~ 
f 13,88 Porto f 135,65 

I-' 
~ 

Rente giro f 1,95 Ledenadministratie f 471,52 

Schoonmaakakties f 86,20 

Vergaderingen f 228,50 

Terug betaalde contributie f 100,00 

Saldo kas 31-12-1988 f 54,06 

Saldo bank 31-12-1988 f 3610,83 

Saldo giro 31-12-1988 f 480,71 

+ + 

Totaal f 6449,99 f 6449,99 

============== ============== 

Ledenbestand per 31-12-1988 692 leden 



/" 
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BEGROTING VOOR HET KALENDERJAAR 1989 

INKOMSTEN 

Saldo over 1988 

Contributies 

Giften 

Renten 

+ 

Totaal 

f 4145,60 

f 4500,00 

f 100,00 

f 50,40 

f 8796,00 

============== 

UITGAVEN 

--------

Kamer van Koophandel f 60,00 

Kantoorbehoeften f 200,00 

Lief en Leed (Representatie) f 250,00 

Anna's Hoeve Cour ier f 1000,00 

Drukwerk f 200,00 

Porto f 200,00 t-" 
\ft 

Ledenadministratie f 500,00 

Schoonmaakakties f 150,00 

Vergaderingen f 400,00 

Jubileumboek f 1000,00 

Diverse jubi1eumaktiviteiten f 1000,00 

Saldo 31-12-1989 f 3836,00 

+ 

f 8796,00 

============== 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

T. Rozema 

De vereniging bestaat op 17 april precies vijf jaar. Om deze gebeurtenis 

toch een uniek tintje te geven, is bij het be~uurhet plan gerezen om 

een ~~~~j~overhet wel en wee van het gebied te laten verschijnen. Na 

overleg is ons lid de heer C. van Aggelen, die ook lid is van de 

Historische Kring 'Albertus Perk' bereid gevonden om dit te willen 

verzorgen. 

Tevens heeft het bestuur de È~~~~~~~~!~~ van Hilversum bereid gevonden 

om op 15 april tijdens de jubileumvergadering het eerste exemplaar in 

ontvangst te willen nemen {zie ook elders in deze Courier). 

Het bestuur heeft van het ~~~!~~~~~!_~~~~~~_~~~~~ de mogelijkheid 

aangeboden gekregen om als vorm van sponsoring de jubileumvergadering 

aldaar te doen plaatsvinden. 

Verder staan er nog diverse jubileumactiviteiten op het programma 

waaronder een E~~~!~!~~~! voor scholen. Wij zoeken nog mensen die ons 

daarbij willen helpen. 

Ook wil het bestuur Anna's Hoeve eens in een andere vorm weergeven en 

treedt men momenteel in kontakt met diverse schilder- en fotoclubs om 

in het najaar een ~~E~~~!~~_~~~~_~~~~~~_~~~~~ te kunnen verzorgen. Een 

ieder van de leden die hier daadwerkelijk zijn steentje aan wil bijdragen 

is uiteraard van harte welkom. 

Het bestuur heeft de voetbalverenigingen de Zebra's en EMM een brief 

gestuurd om de E~~~~~~E~~~!~~~!~~~ langs de Minckelersstraat in het 

weekend aan te kaarten. 

De Zebra's gaven een keurig briefje terug maar EMM heeft tot op heden 

die moeite nog niet genomen. Opnieuw zal deze vereniging worden 

aangeschreven. 
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Tijdens de jaarwisseling heeft het bestuur onze ~!!!!~_~~E~~E~' de 

mensen die al het drukwerk rondbrengen, eens in het zonnetje gezet. 

Allen ontvingen zij een heerlijke kerststol. 

Heeft u al een nieuw lid aangemeld bij het bestuur? 

Contributie slechts f 3,65 per jaar. Eén cent per dag! 

FAUNA IN ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

Bij het uitzoeken van wat oude papieren ontdekte ik enige notities over 

braakbalgegevens van de Ransuil. Zoals u weet eten uilen veel muizen. 

In de vogelmaag verteren allerlei prooiresten niet. Deze worden in de 

vorm van een braakbal weer uitgespuugd. 

Op 30 april 1971 verzamelde ik elf braakballen van Ransuilen onder een 

nest van deze vogels. Dat was in een larixperceel bij camping de Molshoop 

in Anna's Hoeve. 

Als je de braakballen uitpluist ontdek je hierin schedelresten van onder 

andere muizen. Aan met name de kiezen hiervan kun je vaststellen om welke 

soorten het gaat. Dat is ook gedaan bij de elf bovengenoemde braakballen. 

De determinatie is van E. Lam op 19 oktober 1985. 

Soort Schedel Linker onderkaak Rechter onderkaak Totaal 

Rosse Woelmuis 2 3 2 

Veldmuis 2 3 1 

Bosmuis 8 7 5 

Spreeuw 

Deze gegevens leren ons wat over het voedsel van Ransuilen en over welke 

muizensoorten in de omgeving voorkomen. 

3 

3 

8 

1 
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BEHEERSWERK IN ANNA'S HOEVE 

c. Paris, afdeling Groenvoorzieningen 

Sinds de vaststelling van het beheersplan 1987 - 1991 voor het bosgebied 

Anna's Hoeve wordt ook in dit terrein door de gemeente het beheerswerk 

planmatig uitgevoerd. Het plan geeft naast de algemene beheersdoelen 

een prioriteit in de daarvoor uit te voeren werkzaamheden aan. 

Voor het bosgebied Anna's Hoeve zijn de beheersdoelen het ontwikkelen van 

de natuurlijke-, landschappelijke- en recreatieve waarden. 

Voor het b6sbeheer betekent dit dat vooral de hier van nature niet thuis 

horende Amerik~anse Vogelkers zal worden teruggedrongen om natuurlijke _ 

verjonging van inlandse soorten zoals Eik, Berk en Lijsterbes te 

bevorderen. De afgelopen jaren is daarmee een begin gemaakt. 

Voor de uitvoering zorgen de medewerkers van de sectie Natuurbeheer van 

de afdeling Groenvoorzieningen. Bij het beheers~erk worden de medewerkers 

van de gemeente ook geholpen door vrijwilligers. Zo is de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve al vele jaren actief met het organiseren van 

schoonmaakacties en het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers; de 

werkgroep Nardinclant heeft beheerswerk uitgevoerd bij het Bosven en de 

omgeving; basisscholen en studenten hebben ook geholpen bij het 

terugdringen van de Amerikaanse Vogelkers. Sinds kort voert de Daniël 

Jordanschool beheerswerk uit in een stukje bos. 

De sectie natuurbeheer coördineert en begeleidt deze werkzaamheden, zodat 

ze passen binnen de beheersplannen. 

Vaak blijken meer bezoekers van een bosgebied mee te willen helpen bij het 

uitvoeren van het bosbeheer. Zij blijken dan speciale belangstelling te 

hebben voor een bepaald deel van het bos, maar zijn niet in de 

gelegenheid op vaste actiedagen aanwezig te zijn. Ook voor hen zijn 

mogelijkheden te assisteren. 

Mochten er (onder de leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve) 

belangstellenden zijn die vrijwilligerswerk willen uitvoeren, dan kunnen zij 
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contact opnemen met de voorman van de sectie Natuurbeheer de heer A. 

Terlouwj telefonisch bereikbaar onder nummer 211855 tussen 12.00 en 

12.30 uur. 

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID . .. .. 

De eerste maand van het jaar is ook voor ons een rustige maand. Iedereen 

is namelijk het nieuwe jaar begonnen met ontstellend veel goede 

voornemens. Maar nu het jaar alweer een paar maanden oud is, maakt de 

redaktie weer overuurtjes om een blad 'in elkaar te draaien'. Niet via 

het 'J.B.F.-systeem' op z'n Jan Boere Fluitjes dus. Voor dit systeem 

hoeft nooit getraind te worden en het kan altijd gespeeld worden in elke 

vereniging. Daar wij dit systeem niet willen hanteren meenden wij dat het 

een goed idee was, u nogmaals te attenderen op het feit dat u altijd uw 

informatie of tips in uw blad de Courier, kwijt kunt (naast de u al 

bekende rubrieken). 

Er zijn op de vorige oproep geen reacties binnen gekomen. Misschien was 

de vraag wat te algemeen. Misschien zijn we nog niet zo gewend om er even 

voor te gaan zitten en een bijdrage te leveren aan dit blad. Geeft niet. 

Niks aan te doen. En met de aankomende lente in het vooruitzicht ... 

U weet in ieder geval dat u altijd welkom bent met welke bijdrage dan ook! 

Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid ..... Wie weet! 
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VOOR DE JEUGD (11) 

In de vorige Courier stond een raadseltje afgebeeld. 

Iedere goede oplosser kwam in aanmerking voor een prijs. Helaas is hierop 

maar ~~~ oplossing binnen gekomen. 

De juiste oplossing was: GLASBAK. 

Dat was goed beantwoord door: 

Jolanda en Patriek KeIler 

Oosterengweg 45 

1223 RA Hilversum 

De prijzen zijn onderweg naar jullie toe. 

Van harte gefeliciteerd! 

Wegens de drukke werkzaamheden voor het jubileum is er in de volgende 

Courier pas weer een nieuwe opgave. 

CONTRIBUTIE BETALING 

De inning van de contributie verloopt vrij goed. Toch zijn er nog een 

aantal mensen die de betaling nog even moeten doen. 

Wie dat dus nog niet gedaan heeft, reageert nu snel! 

Contributie minimaal f 3,65 op postgiro 4920844 t.n.v. Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve te Hilversum. 
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AAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O., 

secretariaat T. Rozema, K. Doormanlaan 168, 1215 NS Hilversum, tel.: 284853 

of bij 

Naam 

Adres 

Plaats 

o 

o 

G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

mijn nieuwe adres is 

.................................................................................................................................. 

................................................................ 0 .......... """ .................................................. .. 

......... .. ............................................................................................... '" .... Ol 
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jaargang 6 nr. 2. september 1989 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Helaas lukte het niet deze Courier op de normale tijd in 

juli te laten verschijnen. Gelukkig is het nu een goed gevuld nummer. 

Het lijkt wel of er in dit jubileumjaar van onze vereni ging niet alleen 

veel extra's gebeurt door toedoen van onze vereniging. 

Het gonst van de activiteiten in en rond Anna's Hoeve. 

Zo is er een zeer geslaagde kleurwedstrijd gehouden en komt er een grote 

tentoonstelling op 7 en 8 oktober. Maar er gebeuren ook kwalijke zaken; 

u leest het uitgebreid in deze Courier. 

Een aantal zaken moeten door ruimtegebrek zelfs blijven liggen tot de 

volgende Anna's Hoeve Courier. 

Wij hopen dat u met veel interesse de inhoud weer leest en zien u graag 

op de komende tentoonstelling. 
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EEN KLEURWEDSTRIJD EN DE PUZZLETOCHT 

J. Harder 

Zoals u weet bestaat onze vereniging dit jaar vijf jaar . Om dit jubileum 

veel aandacht te geven worden er ook voor de jeugd extra activiteiten 

georganiseerd. 

Voor een tiental basisscholen die in de woonwijk, grenzend aan Anna's 

Hoeve, zijn gesitueerd is er daarom een kleurwedstrijd en een puzzletocht 

georganiseerd. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben van hun 

juf of meester een kleurplaat gekregen. Totaal zijn er 1300 kleurplaten 

uitgedeeld. 

De kleurplaat is getekend door de Hilversumse bioloog/tekenaar RonaId 

Sinoo en geeft een indruk van allerlei mogelijkheden in Anna's Hoeve. 

De leerlingen van de scholen waren over deze kleurplaat zeer enthousiast. 

Inmiddels zijn er circa 1000 ingekleurde tekeningen terug ontvangen! 

Voor de puzzletocht is een korte wandeling van circa t uur uitgezet in 

Anna's Hoeve. Deze route is te herkennen aan lage -paaltjes met een rood 

geverfde kop, al of niet voorzien van een nummer. Bij de nummers moet een 

vraag beantwoord en ingevuld worden op een antwoordblad . 

Van de antwoorden is tenslotte een oude bekende ANWB-slagzin te maken 

(Laat niet als dank •.• enz.). Schoolklassen kunnen de puzzletocht lopen 

en de oplossing insturen. 

Met de kleurplaten en puzzletocht zijn zeer veel prijzen te verdienen. Voor 

beschikbaarstelling van die prijzen zijn een groot aantal sponsors 

benaderd. Op dit moment willen wij hier nog niet te veel over zeggen. Des 

te groter wordt straks de verrassing! Want, in het weekend van 7 en 8 

oktober aanstaande organiseert onze vereniging een grote tentoonstelling 

van zoveel mogelijk kleurplaten. 

Tevens worden foto's van de fotoclub 't Gooi, gemaakt in Anna's Hoeve, 

ge~xposeerd. Mogelijk zijn er ook oude foto's en zelfs enkele 

schilderijen met Anna's Hoeve als onderwerp. 

Op de tentoonstelling zullen ook de prijswinnaars bekend worden gemaakt 
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van de kleurwedstrijd en de puzzletocht. Per groep (klas) ztillen er één 

of meer prijzen beschikbaar zijn. 

Tenslotte willen wij hier onze dank uitspreken voor de grote inzet bij de 

organisatie van de kleurwedstrijd en puzzletocht van Marjolein van Dijk 

en Ans Haanschoten. Beide dames hebben de scholen bezocht, sponsors 

gezocht, de puzzletocht gemaakt en eigenhandig geholpen de routepaaltjes 

in de grond te zetten. Hulde! 

5555555555555555555555555555555555555555555555555 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ G ROT E TEN T 0 0 N S TEL L I N G ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ zaterdag 7 oktober 14.00 - 17.00 uur ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ zondag 8 oktober 12.00 - 17.00 uur ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Meer dan 1000 kleurplaten ~ 
~ ~ 

~ Oude en nieuwe foto's van Anna's Hoeve ~ 
~ ~ 
~ Vl 
~ Voor alle kinderen een verrassing ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Plaats: Scholengemeenschap De Rading ~ 
~ ~ 

~ Anthony Fokkerweg 78 ~ 
~ ~ 

~ Hilversum ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Opening: zaterdag 14.00 uur ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ Prijsuitreiking: zondag 16.00 uur ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

555555555555555555555555555555555555555555555555~ 
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SPONSORS 

Dankzij een aantal sponsors is het ons gelukt de kleurwedstrijd en puzzletocht 

te voorzien van zeer veel prijzen. 

Wij zijn deze sponsors dan ook veel dank verschuldigd. 

Op di t moment hebben wij de medewerking van: 

Galvanische bedrijven Brandsma B.V., Mussenstraat 55, Hilversum 

Drukkerij Brügemann B.V., Eemnesserweg 157 - 163, Hilversum 

Dirkson B.V. Hilfertshof, Groest 86/f69, Hilversum 

KRO, Emmastraat 52, Hilversum 

NOS, Sumatralaan 45, Hilversum 

Stichting Goois Natuurreservaat, Koninginneweg 7, Hilversum 

VARA Omroepvereniging, Heuvellaan 33, Hilversum 

Vroom en Dreesmann, Kerkstraat 47 - 51, Hilversum 

Wereldomroep Radio Nederland, Witte Kruislaan 55, Hilversum 

Boekhandel Harkema, Kerkbrink 35, Hilversum 

Boekhandel Rozenbeek, Schoutenstraat 2, Hilversum 

1I r. , ------
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SCHOONMAAKAKTIE 

In deherfs~akantie is er op woensdag 18 oktober weer een schoonmaakaktie 

in Anna's Hoeve. (Bij slecht weer op 19 oktober). 

Naast het verwijderen van zwerfvuil zullen er wellicht ook weer andere 

werkzaamheden verricht worden. Hierover is nog overleg gaande. Bezien 

wordt of er 's middags enig zaagwerk verricht kan worden. 

Verzamelen: 08.30 uur op het parkeerterrein voor het Bosrestaurant. 

ANNA'S HOEVE, EEN NIEUWE EIGENAAR? 

H. Toes ~
". ~ . -

i/f.' 

"6 "" 

Uit berichten in de Gooi- en Eemlander de afgelopen tijd heeft u.kunnen lezen 

over de plannen van de gemeente Hilversum voor wat betreft het natuurgebied 

Anna's Hoeve. Als de plannen doorgaan wil de gemeente Hilversum het 

natuurgebied Anna's Hoeve overdragen aan het Goois Natuurreservaat (GNR). 

Voor onze vereniging betekent dat, dat we in principe op dezelfde voet 

door willen gaan als nu (schoonmaakakties, werkmiddagen voor de jeugd, 

regelmatig overleg met beheerder). 

Maar alleen werd de vereniging ook hier weer in een bijzonder laat stadium 

op de hoogte gesteld van die plannen. Als er niet tijdens een 

raadsvergadering door enkele raadsleden op aan was gedrongen, dan zou er 

nog geen gesprek komen met de wethouder van Milieu, de heer D. v. Dam, die 

hier over gaat. Er komt ook een gesprek met de heer H. Korten, rentmeester 

van het G.N.R. over Anna's Hoeve. 

Wij hopen dat deze gesprekken naar wens zullen verlopen en het behoud van 

Anna's Hoeve gewaarborgd blijft. Dat is tenslotte "het doel van onze 

vereniging. 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Zaterdag 4 november in Bosrestaurant Anna's Hoeve 

Liebergerweg 301 te Hilversum 

Aanvang 14.00 uur 

1. OPENING 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 15 april 1989 

3. a) INGEKOMEN STUKKEN 

b) UITGAANDE STUKKEN 

zie pagina 7 

4. MEDEDELINGEN EN PLANNEN VAN HET BESTUUR 

5. RONDVRAAG 

6. SLUITING 

Na afloop van de vergadering is er een pauze waarin u foto's van de 

jubileummiddag op 15 april kunt bekijken. Daarna ligt het in de bedoeling 

een korte film of diaserie te laten zien met de natuur als onderwerp. 

\,\OUC 
{UÛRS~ IS 

N~ l ZE.LF6€HOUD 

~~ 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

d.d. 15 april 1989 in het restaurant Anna's Hoeve. 

Aanwezig: zie presentielijst, 

Afwezig met kennisgeving: zie absentielijst 

Om 15.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 

Notulen 

Met de opmerking dat de dames Slaap moet zijn mevrouw Slaap en mevrouw 

Thyssen worden de notulen goedgekeurd. 

Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken. 

De volgende opmerkingen worden gemaakt naar aanleiding van dit jaarverslag: 

De reden waarom we nu zaterdagmiddag de algemene ledenvergadering houden 

is om de animo voor deze vergaderingen te vergroten. De laatste 

vergadering telde slechts 18 leden waaronder het bestuur. 

Gaat u verhuizen of weet u dat er leden van de vereniging overleden 

zijn geeft u dat dan door aan de ledenadministratie. 

De heer en mevrouw Harder alsmede de drukker worden bedankt voor de 

goede verzorging van de Courier. 

De heer Toes heeft van de burgemeester vernomen dat er parkeerverbods

borden langs de Minckelersstraat geplaatst zullen worden. 

Het jaarverslag van de sekretaris wordt goedgekeurd. 

Financieel beleid 

De kascontrolecommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd 
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en akkoord bevonden. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

De heer Verwey treedt af. Daarvoor in de plaats wordt mevrouw Meulema als 

lid gekozen. Mevrouw Slaap en mevrouw Kraaykamp blijven als lid aan. 

De heer De Rooy: Waarom is de post giften verlaagd? Men neemt aan dat dit 

subsidie is. Antwoord: Dit is geen subsidie. 

De begroting voor 1989 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

De heer T. Rozema, mevrouw S.C.G . Schlüter en de heer A. Schnitger worden 

allen herkozen. De heer P.A.G. Jacobs wordt als nieuw bestuurslid gekozen. 

Plannen van het bestuur in 1989 

Het bestuur heeft de volgende plannen: 

Diverse jubileumaktiviteiten zoals een puzzletocht voor scholen en een 

expositie over Anna's Hoeve. 

Presentatieborden maken om bijvoorbeeld tentoontestellen in Hilvertshof. 

Een bankje plaatsen in Anna's Hoeve, het zogenaamde leugenbankje. 

~~~~~~~~~ 

De heer De Rooy: Graag een applaus voor de eigenaar van Bos~estaurant 

Anna's Hoeve. 

Mevrouw Schlüter: Leg de Courier klaar bij een verjaardag dan kunnen de 

gasten het lezen en lid worden. 

De heer Kremer: Ik heb de vorige keer gevraagd wat met de jeugd te doen? 

De heer Toes: We hadden een eierzoekaktie gepland maar die is vanwege het 

slechte weer afgezegd. 

De voorzitter merkt op dat hij erg verheugd was over de zeer grote opkomst, en 

sluit om 15.45 de vergadering. 

( 
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BESTUuRSMEDEDELINGEN 

Als vereniging bestaat er altijd de behoefte om aan de weg te 

timmeren en leden te werven. Het bestuur onderzoekt de 

mogelijkheden om een speciale ~!!~~~~ ten behoeve van onze 

vereniging te maken. 

Sinds 1 januari 1989 wordt het legen van ~!~~!~~~~~~ in het 

terrein uitgevoerd door de sectie Natuurbeheer van de gemeente. 

Heeft u op- of aanmerkingen over de plaats van de bakken of het 

legen ervan, geeft u die dan door aan het bestuur. 

De gemeente krijgt van het rijk subsidie om twee grote 

~~~~!~~~!~~~~~~~~~~ over Anna's Hoeve te plaatsen. Eén komt er ter 

hoogte van de Liebergerweg/Anthony Fokkerweg en één op het 

parkeerterrein voor het Bosrestaurant. Ook over onze vereniging komt 

er informatie op. 

Het aantal !~~~~ groeit gestaag. Totaal nU circa 750 leden. De 

jongste leden zijn 2 en 5 jaar (van eigen zakgeld betaald). 

Wie volgt? 

De verkoop van het jubileumboekje verloopt nog steeds goed. Leden en 

nieuwe leden kregen het gratis. 

De eerste oplage van 1000 stuks was snel uitgedeeld en verkocht. 

Binnen twee maanden was er een tweede druk van 500 boekjes gereed. 

Hiervan zijn er inmiddels circa 150 verkocht of beschikbaar gesteld 

aan nieuwe leden. Ook financieel gezien is dit een succes. 
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VAN DE VOORZITTER 

G. Toes 

Geachte lezer(es), 

De laatste tijd is Anna's Hoeve veel in het nieuws geweest . Overdracht 

van het gebied aan het Goois Natuurreservaat - zover is het nog niet -, 

wateronttrekking aan de vijvers ten behoeve van de s portvelden. Banken 

die losstaan, enzovoort, enzovoort. Op al deze terrei nen i s het 

bestuur actief bezig geweest, daarbij komt nog dat het probleem van de 

busafslagen bij de A 27 nog niet van de baan is.- Het gewest Gooi- en 

Vecht streek heeft hiernaar een onderzoek in laten s tellen dat medio 

september klaar moet zijn. 

Alle denkbare varianten tasten natuurschoon aan, bovendien zullen er 

hoge kosten mee gemoeid zijn en dat alles voor maximaal vier minuten 

tijdwinst voor het openbaar vervoer. Wij vragen ons in gemoede af: hoe 

kan de politiek dat rijmen met aan de ene kant een Nationaal Milieu 

Beleidsplan en aan de andere kant afbraak van de natuur en het milieu 

in natuurgebieden. 

Ook de sneltram blijkt nog niet van de baan te zijn. Een gemeentelijke 

werkgroep studeert nog op een ander tracé maar ook hier zal nat~ur 

moeten worden opgeofferd. 

Een ander probleem is de wateronttrekking aan de vijvers van Anna's 

Hoeve ten behoeve van de sportvelden. Dertig jaar lang heeft de 

gemeente water ergens anders vandaan gehaald. Onder het mom dat dit 

water vervuild was, moest er nu water uit de vijvers worden gehaald. 

De desastreuze gevolgen kan men zien: een laag waterpeil, uitdrogen 

van de walkant; een voordeel is daarbij dat men kan zien wat voor 

troep er in de vijvers ligt. 

Het trottoir langs de Minckelersstraat was op een bepaald moment totaal 

onbegaanbaar door hoog opgeschoten kruiden. Ook daar zijn wij erg nijdig 

over geworden. En toen kon wel - vlak voor de start van de tijdrit van 

de Ronde van Nederland - deze stoep schoongemaakt worden . De burgers 
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echter hadden al weken die overlast moeten verduren. Wethouder Van Dam 

wil een schoon Hilversum; wij vragen ons af of toegangswegen naar 

natuur- en recreatiegebieden daar toe ook horen. 

Maar er zijn ook positieve geluiden. 

Ten eerste maakt het bestuur op zaterdag 23 september een 

rondwandeling met de eerste burgeres en haar man over Anna's Hoeve. 

Ten tweede hebben wij op 25 september een eerste gesprek met het Goois 

Natuurreservaat en haar rentmeester de heer H. Korten. 

Want laten wij nu elkaar goed verstaan: ook met een andere eigenaar/ 

beheerder blijft de Vereniging bestaan. 

VISSEN IN ANNA'S HOEVE 

H. Toes ~ ,,) 

~0~'~-

In onze Courier van april hebben we al wat over het vissen in Anna's 

Hoeve geschreven. Daar het nu I juni is geweest en de nieuwe 

overeenkomst van kracht is, willen we toch nog even op dit onderwerp 

terugkomen. 

Gebleken is namelijk dat alles toch niet zo soepel verloopt als 

iedereen verwacht had. De regels die de gemeente en de Hilversumse 

Hengelsportvereniging hebben opgesteld worden niet altijd nageleefd: 

dit betreft het vissen met één hengel en het soort aas. Oplettende 

voorbijgangers constateren dat er met meerdere hengels tegelijk wordt 

gevist. 

Maar wat onze vereniging het meest aan het hart gaat zijn de 

vernielingen die worden aangericht. Dit wordt gedaan om een goede 

zitplaats aan de vijver te krijgen. Ook is er grote ergernis over de 

rommel die her en der wordt achtergelaten. Dit verdriet ons ten 

zeerste, vooral omdat er wat hoop was op een goede samenwerking tussen 

de Hengelsportvereniging en onze vereniging. 

Wij hopen nu maar dat daar in de toekomst snel verbetering in komt en 

dat we Anna's Hoeve in zijn eigen waarde kunnen behouden. 
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JUBILEUMVIERING, ZATERDAG 15 APRIL 1989 

J. Harder 

Zaterdag 15 april was een belangrijke dag in het bestaan van onze 

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. Op maandag 17 april bestond 

de vereniging namelijk precies vijf jaar. De zaterdag daarvoor werd dat 

dus gevierd. 

Voor de realisering hiervan had de eigenaar van Bosrestaurant Anna's 

Hoeve zijn medewerking toegezegd. Hij stelde zijn bedrijf gratis ter 

beschikking, zelfs de drankjes en de hapjes werden ons gratis 

aangeboden. Fantastisch! 

's Middags om twee uur moest het officiële gedeelte van de bijeenkomst 

beginnen. 

Al snel bleek dat vele leden en ook belangstellenden van plan waren deze 

middag bij te wonen. Reeds vanaf half twee kwamen er mensen het restaurant 

binnen. Om twee uur toen ook de burgemeester mevrouw J.G. Kraayeveld

Wouters gearriveerd was, zat de zaal geheel vol. Circa 110 personen waren 

aanwezig. Ook enkele persfotografen gaven acte de presence. 

De voorzitter G. Toes opende de bijeenkomst en verwelkomde alle 

aanwezigen. In zijn toespraak maakte hij duidelijk dat de verenigipg in de 

afgelopen vijf jaar zijn bestaansrecht duidelijk bewezen heeft. Allerlei 

aktiviteiten werden en worden er ontplooid. 

Na deze toespraak was er een officieel gebeuren. 

Ter gelegenheid van deze dag presenteerde het bestuur namelijk een 44 

pagina's tellend boekje met de titel: 'Anna's Hoeve, De historische 

ontwikkeling van een natuur - en recreatiegebied'. Het eerste exemplaar 

hiervan werd aangeboden aan de burgemeester van Hilversum, mevrouw J.G. 

Kraaijeveld-Wouters. Het tweede exemplaar aan de schrijver de heer C. van 

Aggelen. 

Het het aangeboden boekje dat voorzien is van vele, vooral oude, foto's 

wordt verteld wanneer het huis Anna's Hoeve gebouwd is en wie de 

eigenaren, bewoners of pachters waren. Ook de ontdekking van de 

naamgeving wordt uit de doeken gedaan. Verder lezen we over de periode 

van de werkverschaffing waarin de vijvers gegraven en de heuvels 
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opgeworpen zijn, de vloeivelden, de na-oorlogse wederopbouw, de speeltuin 

en restaurant, fauna, de bedreigingen voor het gebied, enzovoort. 

Zeer veel Hilversummers zullen goede en slechte herinneringen hebben aan 

Anna's Hoeve. Voor iedereen is dit daarom een interessant lees- en 

kijkboek. De vereniging van Anna's Hoeve verdient hiervoor alle lof, in 

het bijzonder de schrijver de heer C. van Aggelen. 

Na deze uitreiking kreeg de burgemeester het woord. 

Uit haar toespraakje bleek wel dat ze in de korte tijd dat ze pas in 

Hilversum werkt zich goed had gernformeerd over de aktiviteiten van onze 

vereniging. Ze merkte onder andere op dat het bestaan van de vereniging 

een goede zaak is. "De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve fungeert 

als een horzel in de pels van Hilversum", aldus de burgemeester. "En 

dat is goed en soms nodig". 

Vervolgens was het de beurt aan de heer C. van Aggelen. 

Hij nam de gelegenheid te baat in te gaan op de aanleiding om het boekje te 

schrijven, gaf een toelichting op de inhoud en onthulde tevens het 

mysterie rond de persoon van Anna. Anna was de tweede vrouw van de 

bouwer en eigenaar van Anna's Hoeve! 

Na alle toespraken en officiële handelingen was het de beurt aan de 

leden. Onder het genot van een drankje en een hapje kon een ieder een 

boekje afhalen. 

Hiermede was een einde gekomen aan het eerste deel van deze geslaagde 

jubileumviering. 

Na de pauze volgde de algemene ledenvergadering waarvoor ruim 80 leden 

aanwezig waren. 

Het mysterie 

"Anna" 
opgelost 
• Zaterdagmiddag heeft burgemees
ter J. G. Kraa.ijeveld-Wouters van 
Hilversum in bosrestaurant Anna's 
Hoeve het eerste exemplaar in ont
vangst genomen van het boekje 
over het inmiddels gesloten pret
park Anna 's Hoeve van de hand van 
de Hilversumse onderwijzer Gees 
van Aggelen. Het boekje is versche
nen ter gelegenheid van het eerste 
lustrum van de Vereniging tot Be
houd van Anna's Hoeve. Vooi-iitter 
G. Toes overhandigde het ' öoekje 

over de geschiedenis van Anna 's 
Hoeve. Het is een boekje over de 
inzet van werklozen, de spoorlijn, 
maar vooral de zoektocht naar An
na, de naamgeefster van Anna 's 
Hoeve. Zaterdag onhulde Van Agge
len dat mysterie, waarvan hij de 
sleutel uiteindelijk in een Amster
damse kelder vond. De in 1775 te 
Leiden geboren Gerardus Vrolik, 
hoogleraar in de verloskunde. huw
de in 1811 voor de tweede keer en 
wel met Anna Elisabeth van Swin
den. 

De Gooi- en Eemlander 17-4-1989 
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JUBILEUMTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER 

G. Toes 

Mevrouw de burgemeester, dames en heren, 

Aanstaande maandag 17 april gedenken wij het feit dat vijf jaar geleden de 

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve werd opgericht. 

Vijf jaar aktie voor de natuur, vijf jaar aktie voor het milieu. 

Toen een tweetal jaren geleden de vraag aan de orde kwam of de gemeente 

zijn natuurgebieden in een groter geheel zou onderbrengen bijvoorbeeld bij 

het Goois Natuurreservaat, hebben wij gedacht dat wij deze dag niet zouden 

halen. Maar zie, wij zijn er nog en wij weten heden nog niet of dat bewuste 

plan van toen gerekend moet worden tot één van onze 'gemeentelekken' • Of 

zoals een wethouder mij onlangs typeerde als voorbarig geschrijf, zonder 

daarbij te informeren of het strookte met de werkelijkheid. 

Maar wat doet nu onze vereniging. Zij organiseert jaarlijks een tweetal 

opruimakties (in de paas- en herfstvakanties) en verkijkt u zich daar niet 

op. Wij hebben nu negen akties achter de rug en kunnen stellen dat wij in 

die tijd 30 tot 35 ton vuil uit het gebied hebben gehaald. Om u een indruk 

te geven van wat zoal bijeengebracht wordt een opsomming van wat wij 

jongstleden 29 maart met 25 mensen, waaronder gelukkig een groot aantal 

scholieren, inzamelden: 1 wasmachine uit de vijver gehaald, 1 

centrifuge, 2 fietsen, 1 winkelwagentje, 1 veertjesbed, 1 elektrische 

grasmaaier plus de nodige blikjes, flessen en papier in vorm van 

gedropte kranten, folders en anderszins. Een container vol met een kop 

erop! 

En in het verleden troffen wij zelfs een brommerwerkplaats in het bos aan. 

Hierbij een gedemonteerde brommer, een tas met gereedschap, een 

containertje met benzine en de nodige kledingstukken. Mooi verborgen in 

een kuil in dicht struikgewas. 

De opsomming van dit alles dient om te onderstrepen dat een vereniging 

als de onze ook vandaag de dag nog zin heeft. 
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Daarnaast organiseren wij in samenwerking met de dienst Groenvoorzieningen 

schoolwerkdagen, ter bestrijding van de prunus en andere werkzaamheden. 

Maar dat kunnen wij niet alleen: wij beschikken niet over het benodigde 

gereedschap. Maar in mevrouw Christien Paris hebben wij een goede 

coördinatrice en in de heer Aart Terlouw van de bosploeg een deskundig 

adviseur. Beide zou ik vanaf deze plaats dank willen brengen. 

Maar mevrouw de burgemeester, dames en heren: ik mag en kan hierbij niet 

afsluiten zonder een blik in de toekomst te hebben geworpen. Ik verhul 

niet dat ik mij-daarbij op politiek terrein begeef; het is niet anders. 

De toename van het verkeer op de weg door Anna's Hoeve baart ons 

zorgen; er zou ook een parkeerverbod voor de bermen en het voetpad langs 

deze weg moeten komen. 

Maar ook de euvele plannen van uw collega uit Laren, mevrouw, om een 

afslag van de A 27 te maken bij het viaduct, hier een 500 meter vandaan, 

om daarmede de verkeersdruk door Laren en de Larenseweg te ontlasten 

zullen wij, en begrijpt u mij niet verkeerd, met hand en tand bestrijden. 

Ook de plannen van Centraal Nederland om een busbaan aan te leggen langs 

de spoorbaan vanaf het A 27-viaduct over die spoorbaan naar het station

Hilversurn, zullen wij bestrijden als deze baan op het terrein van Anna's 

Hoeve komt. Geruchten gaan en daar komt het weer mevrouw, wij weten het 

niet zeker maar de plannen zijn misschien verlegd naar de andere kant van 

de spoorbaan. 

Ik vraag mij af of een tijdwinst van vier minuten op de lijnen 134 en 137 

opweegt tegen de grote kosten, de aantasting van de natuur en het milieu. 

Toch wil ik niet helemaal negatief zijn. De aanleg van het fietspad langs 

deze weg hebben wij als een gelukkig initiatief ervaren. Bezwaren in onze 

kring hebben wij altijd afgedaan met: "beter een boom of struik minder dan 

een mens". 

Mevrouw de burgemeester, dames en heren, 

Toen wij besloten dit lustrum te vieren hebben wij erover gesproken hoe 

dat te doen. 

Het leek ons een goede gedachte thans een boekje het licht te doen zien 

dat het ontstaan en de geschiedenis van Anna's Hoeve beschrijft. 
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Immers, het zal onze leden en velen daarbuiten stimuleren het gebied 

te behouden. 

Voor het bijeenbrengen van de tekst tekende ons lid de heer Cees van 

Agge1en , voor de coördinatie ons bestuurslid Je11e Harder, beiden 

breng ik bij deze dank voor hun werk en dat op korte, soms te korte, 

termijn . 

Mevrouw, ik wil u thans het eerste exemplaar van dit boekwerkje 

aanbieden waarbij ik zou willen toevoegen bewaart u het goed want als de 

gemeent e eens zou overwegen het gebied af te stoten wordt het 

ant i quar i sch! 

10 

HILVERSUMMER SCHRIJFT BOEK OVER UITSPANNING 

De zoel~tocht naar Anna 
"Het I. eeD 

Inter- raar om ,evoel 
om hier te alt-

• teD al. Je ... eel view d.t Je poot •• · 
der m .. ,. 
.... r .. t been 
&aD d. tot-

door Bert·Jan .taodkomIDC· 
Klein V .. l HU ..... 

aummera ko
meD bl.r dap 

lij k. lan,., maar bebboD ceeD 

Iedere Gooier brachl vroeger in 
zijn jeugd wel eeM op zondag of 
in de v&lcantie een bewek aan het 
pretpark Anna:S Hoeve tussen Hil· 
versum en Baarn. Het pretpark is 
inmiddels die/lt, maar het restau· 
rant rlP twarO' en het park ziin nog 

trekpleisters \/OOr het Gooi en 
Eemland. 

Zaterdag viert de Ver· 
eniging tot Behoud van Anna:S 
Hoeve, die het groen op en rondom 
de uitspanning onderhoudt, het 
vijfjarig bestaan. 

Ter gelegenheid van het Bel'ste 
lustrum vroeg de vereniging de 
Hilversummer Cees van Aggelen 
Ben boekje te IIChrij ven over de 
geschiedenis van de uitspanning. 
Maandenlang is hij, in zijn vakan· 
ties, bezig geW6ll6t met de recon-

structJe VJjll de geschiedenis van 
AI1nll:S lJue~'e. Het werd een boekje 
over de mzct van werklozen, de 
spoorlijn . maar vooral de zoek
/.Ocht naar Allna, de naamgeefster 
van Anna 5 Hoeve. Zaterdag wordt 
dat mysterie omhuld. 

idee V aD de r eachJ.eclenl. vau AD .. 
na 'I Hoeve, De bere !Jo bel.maal 
met men • • nhandeD lemaa)d al. 
werk\ler.chalflDpproJec~ la de 
crililj aren", Dal "I' de Hil ..... 
summer C. van A,I.leD. maker 
van een boekj e over de pMhlIlde
nis en h et landg-oecl Anna'. Boe ..... 
tussen Hilversum en Baara. 

De Gooi- en Eemlaader 14-4-1989 

"Gegevens 
zijn allemaal 
historisch 

d" verantwoor 

Geschiedenis 
Anna's Hoeve 
te rooskleurig 
voorgesteld 
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DE BUSLIJN HILVERSUM HUIZEN 

HILVERSUM - Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vecht streek 

heeft het adviesbureau AGV (Advies groep voor Verkeer en Vervoer B.V.) 

te Nieuwegein de opdracht gegeven enige tracé-varianten te bestuderen 

voor een op/afrit van de A27 bij Anna's Hoeve ten behoeve van de 

snelbusdienst (lijn 134) Huizen-Hilversum. 

Dit project staat al jaren ter discussie en het Algemeen Bestuur van het 

gewest heeft aangedrongen op voortgang van het project. 

De busverbinding Huizen-Hilversum zal ondermeer verbeterd kunnen worden 

door een alternatieve op/afrit van de snelweg A27 nabij Anna's Hoeve in 

plaats van de bestaande (vlinder)op/afrit bij Hilversum. Door een kortere 

route kan een rijtijdwinst behaald worden. 

Het dagelijks bestuur van het gewest heeft het adviesbureau AGV verzocht 

vier mogelijke aansluitingen op de A27 uit te werken: 

aansluiting ter plaatse van de weg over Anna's Hoeve; 

aansluiting aan de noordzijde van de spoorlijn Hilversum

Baarn; 

aansluiting aan de zuidzijde van de spoorlijn Hilversum

Baarn; 

aansluiting ter plaatse van de Soestdijkerstraatweg. 

Naar het zich laat aanzien zal half september het onderzoek zijn afgerond. 

Bovenstaande is een samenvatting van een krantebericht in het Goois 

Weekblad van 3 augustus 1989. 

Zoals u weet volgt onze vereniging de ontwikkelingen rond deze iaak op de 

voet. 

Wij hopen en verwachten (maar rekenen er eigenlijk niet op) dat de 

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. in een vroegtijdig stadium bij 

het onderzoek betrokken wordt. Wij houden de vinger aan de pols! 

• 
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HONDENAANLIJNGEBOD IN ANNA'S HOEVE 

J. Harder 

In de raadscommissie voor Milleu op 20 januari 1988. stond op de agenda 

onder andere 'Het instellen van een aanlijngebod in Anna's Hoeve'. 

De raadscommissie besloot na enige opmerkingen en discussie dat het 

onderhavige commissiestuk als uitgangspositie kon dienen om een en ander 

te effectueren. 

Ook onze vereniging kon zich bij monde van de heren J. Harder en G. Toes 

scharen achter het collegevoorstel. 

De Gooi- en Eemlander besteedde in een opvallend artikel reeds aandacht 

aan het aanlijngebod. De suggestie werd gewekt dat de regels al van 

kracht zouden worden. 

In het eerder genoemde commissiestuk van 20 januari 1988 wordt echter 

voorgesteld dat er eerst een inspraakavond zal worden gehouden. 

De raadscommissie voor Milieu was deze mening ook toegedaan. 

Op dit moment zijn wij anderhalf jaar verder. Onze vereniging heeft namens 

haar 750 leden al enkele malen geinformeerd naar de komst van de 

inspraakavond. Uit telefonisch overleg in juni en juli 1989 met 

ambtenaren van de gemeente Hilversum komen wij nu tot de conclusie dat 

het nog zeer onzeker is of er in 1990 een hondenaanlijngebod van kracht 

zal worden in Anna's Hoeve. 

Volgens de betreffende ambtenaren staat de realisering van het 

aanlijngebod hiervoor niet hoog genoeg op de 'lijst van werkzaamheden'. 

Bekeken zal worden of het 'meegenomen' kan worden bij andere werkzaamheden. 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is echter een andere mening 

toegedaan. Er ligt een goedgekeurd commissiestuk op tafel en de 

raadscommissie heeft duidelijk uitgesproken dat er een inspraakavond moet 

komen. 

In dit licht bezien is het toch onvoorstelbaar dat er tot op heden niets 

gebeurd. Bovendien dreigt de procedure voor 1990 weer niet op tijd klaar 

te zijn. 

Naar onze inschatting vergt dat circa vier maanden tijd (voorbereiden 

• 
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inspraakavond, commissievergaderingen, gemeenteraad, publicatie en 

voorlichting). 

Wil deze maatregel op 15 maart 1990 ingaan dan moet de procedure op 1 

februari 1990 afgerond zijn. 

Terugrekenend betekent dat, dat de procedure uiterlijk op 1 oktober 1989 

gestart moet zijn (vanwege de feestdagen in december wellicht nog twee 

weken eerder). 

Uit het bovenstaande kunnen wij slechts één conclusie trekken, namelijk: de 

gemeente dient direct na de zomervakantie de datum van de inspraakavond 

vast te stellen. 

Het bovenstaande is in een brief aan de Hilversumse gemeenteraad 

voorgelegd (brief d.d. 8 juli 1989). 

Je vraagt je nu af wat er gaat gebeuren. 

Een woordvoerder van de gemeente, de heer J. Wobma, liet in de Gooi- en 

Eem1ander weten 'dat de zaak niet zo eenvoudig ligt'. Hij hoopt dat er 

eind dit jaar of begin volgend jaar een inspraakavond komt. 'Eerder kan 

echt niet' aldus Wobma in de Gooi- en Eem1ander. 

Wie het bovenstaande goed gelezen heeft begrijpt echter dat in dat geval 

er in 1990 nog steeds geen aanlijngebod (voor een deel) in Anna's Hoeve 

zal zijn. 

En dat houdt in dat we dan voor het derde jaar doormodderen zonder goede 

regeling. 

Wat een (gemeente)bestuur! 

LAATSTE NIEUWS 

De gemeente heeft inmiddels laten weten dat er begin november een 

inspraakbijeenkomst wordt gehouden. In februari 1990 zal de gemeenteraad 

zich over de plannen moeten uitspreken, waarna d~ regels in werking 

kunnen treden. 

• 
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Honden nu in Anna's 
Hoeve voorgoed vast 

HILVERSUM - De plicht om 
honden in Anna's Hoeve aan de 
riem te houden moet volgend voor
jaar in werking treden. De ge
meente schrijft dit aan de Vereni
ging tot Behoud van Anna's Hoe
ve. Deze had geklaagd over het 
feit dat al bijna twee jaar geleden 
een besluit is genomen over het 
aanlijngebod voor honden, zonder 
dat het in werking is getreden. De 
vereniging bad onder meer om de
ze maatregel gevraagd, omdat 
honden de broedende vogels in AD
na's Hoeve regelmatig lastig val
len. 

Het college van b en w biedt de 
vereniging nu zijn verontschuldi
gingen aan. Toegegeven wordt dat 
de uitvoering van de regeling een 
ernstige vertraging heeft onder
gaan. In een schema geven b en w 
vervolgens aan welke zaken er 
voordien nog geregeld moeten wor
den. 

Zo komt er eind deze maand een 
publicatie van de huidige regels 
voor het aanlijnen van honden in 
Hilversum en enkele aanvullingen 
daarop. Begin november kunnen 
burgers daar hun mening over ge
ven op een inspraakbijeenkomst. In 
februari spreekt de gemeenteraad 
er tenslotte over. waarna de regels 

Goois Iveekb1ad 3-8-1989 

HILVERSUM - Het dageliJsk 
bestuur van het gewest Gooi en 
Vechtstreek heeR het adviesbu
reau AGV,(Advies groep voor Ver
keer en V.rvoer B.V.) te Nieuwe
gein de opdracht gegeven enige 
tracé-varianten te bestuderen voor 
een op/afrit van de Aa? bij Anna'. 
Hoeve ten behoeve van de snelbus
dieust (lijn 134) Huizen-Hilver-
sum. 

Dit project staat al jaren ter dis
cussie en het Algemeen Bestuur 
van het gewest heeft aangedrongen 
op voortgang van het project. 

In 1987 werd een beperkte haal-

111 werking kunnen treden . 
De g-emcente laat de vereniging 

verder' nog weten dat er op dit 
IllOment hard gewerkt wordt aan 
maatregelen tegen aggl'eHsievc hon, 
den. wa.al'ondel' pitbulls en de pro
blematiek van de hondenuitwerpse
len op voor publiek toegankelijke 
plaatsen. . 

De Gooi- en Eem1ande~ 16-9-1989 

, ,Startverbod 
ballonvaart 
III 11atuur" 

HILVERSUM - D66 Hilversum 
wil dat de gemeente de ballon
vaart in het Hilversumse natuur
gebied Anna's Hoeve verbiedt. 

Volgens raadslid H. Vel'sloot .mij
den ballonvaarders Vlieg'veld Hil
versum vanwege de kosten (25 gul
den). t.nrwijl de 8C'!hade aan de na, 
lu UI' vecl g-1'O'lel' is. Wethoudcr D . 

. van Dam bellint zich nog. 

De Gooi- en Eem1ander 24-9-1989 

--
Gewest laat varianten t.b.v. 
snelbusdienst onderzoeken 

baarheidsstudie verricht naar de nen worden door een alternatieve 
mogelijkheden van een sneltram op/afrit van de snelweg A27 nabij 
Huizen-Hilversum. Hierin werd ge- Anna's Hoeve in plaats van de be
concludeerd rlat de aanleg van een staande (vlinder) op/afrit bij Hilver
sneltram een te duur alternatief is sumo Door een kortere route kan 
in vergelijking met een -verbeter- een rijtijdwinst behaald worden. 
de - busverbinding Huizen-Hilver-
sum. 

De busverbinding Huizen-Hilver
sum zal ondermeer verbeterd kun-



- 21 -

WATERONTTREKKING OP ANNA'S HOEVE 

Het bestuur heeft per brief van 8 juli j.l. bezwaar gemaakt bij de 

gemeenteraad van Hilversum tegen de wateronttrekking op Anna's Hoeve. 

De gemeente heeft namelijk water weggepompt uit de plas van het Witte 

Strandje. Dat water is gebruikt om de sportvelden van sportpark Anna's 

Hoeve mee te besproeien. 

De bezwaren van onze vereniging richten zich op de nadelige ecologische 

gevolgen. Bovendien zijn wij van mening dat de problemen van de sportvelden 

niet op het natuurgebied Anna's Hoeve afgewenteld mogen worden . . 

De gemeenteraad is gevraagd de zaak te onderzoeken en met een betere 

oplossing te komen. 

In onze brief hebben wij ook vermeld dat onze vereniging zelf achter deze 

wateronttrekkingsplannen moest komen. Van de gemeente hadden wij 

aanvankelijk niets vernomen. En dat is niet de eerste keer .••. ! 

Wij brengen u op de hoogte zodra de gemeenteraad antwoord gegeven heeft. 

Bezwaren Vereniging A'lna's Hoeve 

"Pompen uit vijvers 

schadelijl~ voor milieu" 
(Van onze medewerker 

Tiemen Koopman) 
HILVERSUM - De Vereniging 

tot behoud van Anna's Hoeve en 
Omstl'eken heeft erDlitire bezwa
ren tee-en het plan van de gemeen
te om watel' te pompen uit de 
vijvel's van Anna's Hoeve. voor de 
besproein&, van de daar gelegen 
sportvelden, De vereniging vreest 
dat door de daling van het water-

peil het milieu wordt aanletast, . 
Dat kan leiden tot sterfte van vis
sen en planten. 

De Gooi- en Eemlander 7-8-1989 
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BOSWERK IN ANNA'S HOEVE 

Roy en Arjan 

Sinds eind februari gaan de kinderen van de Dani~l Jordan School in 

Hil versum regelmatig naar Anna' s Hoeve om daar te werken. 

Het stuk waar we werken grenst aan de A 27. We verwijderen dode takken 

van de heide, zagen dennetakken, ruimen ze op en leggen ze langs de 

paden. We doen dat met de dode takken van de heide omdat de heide 

anders te vruchtbaar wordt, en de heide heeft vrij onvruchtbare grond 

nodig. Langs de heide staat een dicht sparrenbos. Daar moeten we heel 

wat gemerkte sparrebomen wegzagen. Dan krijgen de andere bomen meer kans 

om te groeien. Van een aantal dode sparren maken we een schuilhut voor 

kleine dieren zoals padden, konijnen, hagedissen enzovoort. 

In het bos staat heel veel vogelkers en die moeten we uitgraven omdat 

hij alles verstikt. 

We hebben aan een aantal kinderen gevraagd wat ze het leukste en het 

minst leuke in het bos vinden. Het merendeel vond schuilhutten maken 

voor de dieren in het bos het leukst. Het merendeel vond naar 'huis' 

gaan het minst leuk. 

g :rt.· 
. ~': " . ,.. ," 

, 
~ • 1' • • -

..... 
. i 
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WERKMIDDAG IN ANNA'S HOEVE 

Hoi, ik ben van basisschool de Scholekster. 

Op vrijdagmiddag 28 april hadden wij een werkmiddag in Anna's Hoeve. 

Het was bedoeld om de Amerikaanse Vogelkers te bestrijden. 

We werden in vier groepjes verdeeld. Twee groepjes gingen met de schep 

de (kleine) bomen eruit halen. Een andere groep ging zagen en weer een 

andere groep ging met de 'lier' de dikkere bomen eruit halen. 

Na een kwartiertje wisselden we van groep. 

We hadden na ongeveer een uur een pauze en we kregen allemaal drinken 

en een koekje. We gingen daarna weer aan het werk. 

Met zijn allen hebben we ontzettend veel vogelkers eruit gehaald. 

Doei, Irma Hellinga 

UlT6RAVEN LIEREN ZA6EN 

MActTijN v. te. 

• 
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BEHEERSWERK IN ANNA'S HOEVE 

Sinds de vaststelling van het beheersplan voor het bosgebied van 

Anna's Hoeve wordt er volgens plan gewerkt. 

Voor Anna's Hoeve zijn de beheersdoelen het ontwikkelen van de natuurlijke, 

landschappelijke en recreatieve waarden. 

Voor het bosbeheer betekent dat vooral het verwijderen van Amerikaanse 

Vogelkers (bospest). 

De sectie Natuurbeheer van de gemeente zorgt voor de uitvoering van dat 

werk. 

Vaak blijken bezoekers van natuurgebieden mee te willen helpen met het 

beheer maar zijn zij niet in de gelegenheid op vaste actiedagen aanwezig 

te zijn. 

Ook voor hen zijn er echter mogelijkheden. Wie belangstelling heeft om in 

Anna's Hoeve vrijwillig natuurbeheer te doen, kan contact opnemen met de 

voorman van de sectie Natuurbeheer, de heer A. Terlouw, 

JUBILEUMBOEKJE ANNA'S HOEVE 

tel.: (035) - 211855 

tussen 12.00 - 12.30 uur. 

Nog steeds voorradig: Anna's Hoeve, De historische ontwikkeling van een 

natuur- en recreatiegebied. 

Door C. van Aggelen, A5 formaat, 44 pagina's, vele oude foto's en 

kaarten. 

De prijs is f 5,00 bij afhalen op Weberstraat I, Hilversum, telefoon 

855951 en Mercuriusstraat 17, Hilversum, telefoon 858965. 

Per postgiro op nummer 4.920.844 à f 7,50 (inclusief porto) t.n.v. 

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum. 
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AAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O., 

secretariaat T. Rozema. K. Doormanlaan 168, 1215 NS Hilversum, tel.: 284853 

of bij 

Naam 

Adres 

Plaats 

o 

o 

G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

mijn nieuwe adres is 

· ................................. -, ............................... . 

· ................................................................. . 

· ................................................................. . 
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jaargang 7 nr. 1, februari 1990 

V()OR\~OORD VAN DE REDAKTIE 

\J heeft het gemerkt . Het blijft moeilijk om de regelmaat in 

het uitbrengen van de Anna's Hoeve Courier te houden. 

Deze Courier verschijnt niet zoals gebruikelijk i n april. De reden is dat 

het bestuur op 5 maart aanstaande een minisymposium (informatie- en 

discussieavond) heeft georganiseerd. 

In dit blad leest u er alles over. Wij rekenen alvast op uw komst! 

Wij staan ook nog even stil bij de dr uk bezochte tentoonstelling in oktoher 

vorig jaar. 

AJs we terugkijken naar 1989 kunnen we vaststell en dat de jubileumaktiviteiten 

a lle als zeer geslaagd te noemen zijn. Dat was vooral te merken aan de 

toenemende belangstelling van de leden voor al die zaken en de 

belangstel ling die ook de pers hiervoor heeft. 

Wij hopen dat nog meer leden aanwezig zullen zijn bij de komende aktiviteiten. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Onze voorzitter de heer G. Toes heeft ti al een hele tijd moeten missen. --------------------------
Op de laatstp. algemene ledenvergadering in november 1989 kon hij de 

vergadering niet voorzitten. Een maand daarvoor was hij namelijk onwel 

geworden, met spoed in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd. 

Sindsdien is zijn toestand evenwel zeer snel beter geworden. Met de 

kerstdagen was hij weer thuis. Hoewel er nog wa t problemen zijn maakt 

hij het op dit moment erg goed maar moet voorlopig wel rustig aan doen. 

Echter, op de laatste bestuursvergadering was hij al weer present. 

Wij wensen hem veel werkte toe voor de komende tijd. 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 11 november 1989 

hebben wij bekendgemaakt dat onze ~~~~~~~~~~_~~_~~~~_!~_~~~~~~ wegens 

drukke werkzaamheden aftreedt als bestuurslid. 

Wij zijn er daarom heel gelukkig mee dat de heer H.A.P. Kreijkamp zich 

bereid verklaarde tijdelijk sekretaris te willen zijn. Inmiddels heeft hij 

laten weten het sekretariaat te zullen bemannen tot voorjaar 1991. 

Uiteraard na goedkeuring van de leden op de algemene ledenvergadering 

in april a.s. 

Zoals u in de vorige Cour ier en in de pers heeft kunnen lezen is er in 

1989 water weggepompt uit de vijvers ten behoeve van de sportvelden. 

Bovendien is de waterstand in de vijvers vanaf de zomer 1989 tot heden 

zeer laag. 

Voor de vissen in dit zeer ondiepe water is het een geluk dat het niet 

hard i s gaan vriezen. 

Met ingang van 1 juni 1989 heeft de ~~~J~~~~E~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~ het 

visrecht in de vijvers van Anna's Hoeve gehuurd van de gemeente. 

Als je nu het waterpeil , wateronttrekki ng en vi srecht met elkaar in 

verband brengt, verbaast het bestuur er zich over dat de 

Henge lsprotvereniging hierover officieel nog steeds geen alarm 

geslagen heeft. Als je voorstander van een goed visstandbeheer wilt zijn, 

moet je toch ook op het waterpeil l et ten ...... ? 
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Op de agenda van de ~~~~~~~~~_~~~~~~ van de gemeente Hilversum voor 

woensdag 14 februari staan al s punten genoemd: 'wateronttrekking in 

Anna's Hoeve' en 'hondenaanlijngebod'. 

Wij zullen de betreffende voorstellen aandachtig lezen, de vergadering 

bijwonen en gebruik maken van het burgerspreekrecht. In een volgende 

Anna' s Hoeve Courier komen wij hier op terug. 

Op 30 januari nam ~~~~~~~_g~~~~!~~~_~~~~~ afscheid als medewerkster 

bij de afdeling ~E~~~~~~~~!~~~~~~~ van de gemeente Hilversum. Zij heeft 

een baan bij de gemeente Arnhem aangenomen. De afgelopen jaren heeft het 

bestuur diverse malen overleg gevoerd met mevrouw Paris. Ondanks de 

soms pittige discussies hebben we steeds goed kunne n samenwerken. 

Wij wensen haar veel plezier in Arnhem. 

De gemeente Hilversum heeft in oktober vorig jaar de no ta 'Hilversum, 

!~~~~~!~~_~!~~_!~_~~!_g~~~~~ ge presenteerd. Een samenvatting hiervan 

kreeg u in de brievenbus. 

Ten aanzien van Anna's Hoeve e.o . staan er diverse zaken in. Heeft u 

hier een mening over, laat het dan aan de redaktie van de Courier weten. 

Loge waterstand Allna 's Hoeve k,itiek 

.,.,Bij strenge vorst 
veel leven dood~~ 

HILVERSUM - Het water in de 
vijvers van Anna's Hoeve staat dit 
jaar lager dan ooit. Bij een stren
ge winter kan dit grote gevolg'cn 
hebben voor de vissen en planten. 

Vijvers toch 
benut voor 
beregening 
sportvelden 

(Van onze verslaggever 
Bert-Jan Klein) 

HILVERSUM - De gemeente 
Hilversum gaat toch water uit de 
vijvers van Anna's Hoeve gebrui
ken voor het beregenen van de 
nabij gelegen sportvelden. Erkend 
wordt dat het een 'noodoplossing' 
is, maar de gemeente zou geen 
keus hebben. Dat staat in een 
brief aan het bestuur van de Ver
eniging tot behoud van Anna's 
Hoeve. 

• 
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MINISYMPOSIUM OVER AN NA ' S HOEVE 

J. Harder 

Het afgelopen jaar 1989 zijn er heel wat ontwikkelingen op gang gebracht of 

opnieuw onder de aandacht gekomen met betrekking tot Anna's Hoeve. 

Bekend is natuur lijk al heel lang dat de bodem op diverse plaatsen dermate 

is verontreinigd dat sanering e rvan geen uitstel meer toestaat. Onderzoeken 

van ve le jaren geleden gaven dat a l aan. Je kunt je afvragen wat er verder 

nog steeds t e onderzoeken valt. Betreft het hier soms de kunst van 'de 

zaken op de lRnge baan schuiven? ' . Bewoners van het Meerweggebied en de 

sportclubs op Anna's Hoeve hebben er ook al lang de buik van vol. De 

wielerclub De Adelaar durft er nu zelfs niet meer te trainen. 

Door deze bodemvervuil ing loopt ook de drinkwatervoorziening ernstig 

gevaar. 

De waterkwaliteit in de vijvers mag dan de laatste jaren aanzienlijk verbeterd 

zijn; een voldoende hoog en stabiel waterpeil laat nog zeer veel te wensen 

over. Daarbij komt nu sinds 1989 de onttrekking van oppervlaktewater aah de 

vijvers om de sportvelden mee te besproeien. Een zeer kwalijke zaak! 

Anna's Hoeve is de laatste tijd vooral veel in het nieuws ten aanzien van het 

(openbaar) vervoer. 

Het Gewest Gooi en Vechtstreek is voorstander van een op- en afrit voor de 

bus op de A27 ter hoogte van Anna's Hoeve. Het Gewest heeft een 

onderzoeksburo opdracht gegeven een aantal varianten hiervoor te 

onderzoeken. De uitslag hiervan zou in september 1989 gereed zijn maar laat 

vooralsnog op zich wachten. 

Ondertussen hebben nu ook de gemeenten Huizen, Blaricum en vooral Laren zich 

in deze strijd geworpen. Zij bepleiten zel fs op- en afritten voor al het 

gemotoriseerde vervoer. Wat dat kan betekenen voor Anna's Hoeve is niet zo 

moeilijk voor te stellen! 

Onlangs zijn er ook een aantal nota's verschenen van provincie, gewest en 

gemeente Hilversum. In alle drie wordt aangegeven dat er een sneltramverbinding 

moet komen tussen Hilversum - Huize n - Almere. Een deel van die route is 

• 
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gepland door het natuurgebied van Anna's Hoeve. 

Wat betekenèn al deze bus- en sneltramplannen voor Anna's Hoeve? 

Dat is nog niet helemaal te overzien. Zeke r is wel dat de natuur er door 

aangetast zal worden in oppervlakie, in annLHl len levende organismen en 

vooral in ruimte en rust voor de bezoekers. 

Een zoveelste aanslag op dit gebied. 

Voeg daarbij de plannen om te streven naar een verplaatsing van de 

rioolwaterzuivering-Oost. Op dit daardoor vrijkomende terrein kunnen dan ~f 

woningen of bedrijven gezet worden. Aldus een voorstel van de gemeente 

Hilversum in de nota 'Hilversum, levendige stad in het groen' van oktober 

1989. 

Wat gebpurt er de 1aatste jaren met de natuur in Anna's Hoeve? Eigenlijk niet 

zo veel. Gelukkig is er mede dankzij de druk die onze vereniging kon 

uitoefenen een beheersplan gemaakt voor Anna's Hoeve. Dat heeft er toe geleid 

dat er zo nu en dan door de gemeente gewerkt wordt in het gebied. 

Door het jaren niets doen in het terrein is het achterstallig onderhoud 

echter zo groot dat er nog zeer veel te doen is. 

In dit verband moet ook opgemerkt worden dat de kwaliteit van het 

watermilieu pas echt goed kan worden als de bodem schoon is gemaakt zodat er 

weer waterplanten kunnen groeien; daarbij zullen dan ook de oevers verbeterd 

moeten worden. 

Het bovenstaande is slechts een korte samenvatting van wat er speelt en ons 

boven het hoofd hangt. 

Voor het bestuur van onze vereniging is het aanleiding genoeg om met 

ambtenaren, leden van onze vereniging, belangstellenden en Hilversumse 

politici nader van gedachten te wisselen. 

Om hier uitvoering aan te geven is er op maandagavond 5 maart een 

minisymposium over Anna's Hoeve. U krijgt informatie en kunt vragen stellen. 

Meer informatie over het mini symposium leest u op de volgende bladzijden in 

het persbericht. 

Wij rekenen op uw komst op 5 maart; het is in het belang van u zelf, uw 

omgeving en Anna's Hoeve! 

Behoud Anna's Hoeve! 
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VERENIGING 
TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

SEC RET ARIAAT 

H.A.P. Kreijkamp 
Kamerlingh Onnesweg 84 
1223 JL Hilversum 

PERSBERICHT 

februari 1990 

Minisymposium Anna's Hoeve 5 maart 1990 

Ontmoetingskerk, Hilversum 
hoek Minckelerstraat/ Anthony Fokkerweg 
aanvang: 20.00 uur 

LS, 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. houdt zich reeds zes jaar 
intensief bezig met alle mogelijke zaken en belangen van het natuur- en 
recreatiegebied Anna's Hoeve. Wij weten ons hierbij gesteund door 750 leden. 

In Anna's Hoeve hebben zich sinds de jaren dertig, toen het gebied door 
mensenhanden werd aangelegd en ingericht vele ontwikkelingen voorgedaan. 
Het lozen van gezuiverd rioolwater op de vijvers heeft er bijvoorbeeld toe 
geleid dat water en bodem sterk vervuild zijn geraakt. In de omgeving is op een 
aantal plaatsen in het verleden verontreinigd afval gestort. 

Meer recentelijk werd de A27 dwars door een deel van het natuurgebied 
gelegd. Problemen ontstonden er met motorcrossers. Meerdere malen was de 
waterstand in de vijvers te laag, was er zuurstof gebrek en gingen vele vissen 
dood. De afgelopen tijd worden oudere overheidsplannen weer actueel en 
komen er nieuwe bij. 
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De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. heeft daarom een minisympo
sium georganiseerd teneinde de meest actuele problemen, plannen en huidige 
situatie met haar leden, belangstellenden en Hilversumse politici te bespreken. 

De ontwikkelingen rond op- en afritten voor de bus (en wellicht het overige 
verkeer) op de A27 t.h.v. Anna's Hoeve, de plannen voor een sneltramverbin
ding door het gebied, de problemen met de bodemsanering, het op termijn 
mogelijk verplaatsen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de mogelijke 
overdracht van het gebied aan het Goois Natuurreservaat zullen onderwerpen 
van bespreking zijn. 
Daarnaast wordt informatie gegeven over de huidige natuurlijke waarden van 
Anna' s Hoeve in relatie met de omgeving. In het verlengde hiervan zal gekeken 
worden naar de gevolgen van de hierboven geschetste ontwikkelingen. 

Het minisymposium zal na een informatief gedeelte, verzorgt door een drietal 
Hilversumse ambtenaren, gevolgd worden door een forumdiscussie met 
Hilversumse politici. Hierbij zullen een aantal stellingen ter discussie staan. 

CXJt< MEr BE\:R~FSU:.YEN 
HEEFT Llf:'.VEP- .. 

!fiN zt\K IN DE HAND EN .. ZES IN DE 6Ro~1D EN ... 

DIE Zf:'.VEN Jl'AR um:R ZEER u: o.ER,fiEID 15 o:r. ~ 
c;fYAl.l.ENrE U~f\l'l'.N D:8 VCOKfVAREND 

ZAND ERoVER. 
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Pro gram 111 a 
19.30 uur 
20.00 uur 
20.10 uur 

20.30 uur 

20.50 uur 

21.10 uur 
21.30 uur 

22.30 uur 

Zaal open 
Openingswoord, J. Harder (vice-voorzitter) 
Alfons Simon (milieukundig ingenieur en sectiechef beleid en onderzoek, afd. 
milieubeheer) 
"De vervuiling in en rond Anna' s Hoeve" 
Rob Roskes (beleidsmedewerker, afd. verkeer en vervoer) 
"Visie op openbaar vervoer" 
Eja Praasterink (ecologe, afd. milieubeheer) 
"Ecologische visie op Anna's Hoeve" 
pauze 
Politiek forum 
Gespreksleider 
VVD 
PvdA 
CDA 
D66 
GROEN LINKS 
sluiting 

de heer C. Vlasblom (SHG) 
mevrouw E.L. Weijers - van Veen (wethouder) 
? 
de heer W. Meulman (raadslid) 
mevrouw J.M.H. Sebus - Hahn (raadslid) 
de heer G.N.R. Wolf (raadslid) 

Nadere informatie: 
Jelle Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum, 035 - 852842 

Toelichting op het informatieve gedeelte 

De vervuiling in en rond Anna's Hoeve (A. Simon) 
In en rond Anna's Hoeve is vanuit meer dan een opzicht sprake van milieuverontreiniging. De 
vijvers worden gevoed met water uit het hemelwaterriool, hetgeen vooral door historische 
lozingen zijn sporen in de bodem heeft nagelaten. De aanwezigheid van een deels iridustriële 
vuilstortplaats is algemeen bekend. Luchtverontreiniging door stank en geluid is alom 
waarneembaar. 
In vogelvlucht zal een overzicht gegeven worden van de meest recente ontwikkelingen en de 
(on)mogelijkheden om bepaalde verontreinigingen te saneren. 

Visie op openbaar vervoer (R. Roskes) 
De sterke relatie Almere - Huizen - Hilversum vraagt om een hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding. Op langere termijn is te denken aan een lichte railverbinding (sneltram) of 
iets dergelijks. Op korte termijn wordt gedacht aan een snelbus. 
Enkele achtergronden en de stand van zaken zullen worden toegelicht. 

Ecologische visie op Anna's Hoeve (E. Praasterink) 
Het gebied Anna's Hoeve heeft een veelzijdige groenfunctie. Enerzijds staat het gebruik voor 
sport en recreatie voorop, anderzijds wordt veel waarde gehecht aan natuur en landschap, 
mede in relatie tot omliggende (natuur)gebieden. Het beheer kan een belangrijk instrument zijn 
om deze functies in onderlinge samenhang te versterken. 
In dit licht zal tevens aandacht besteed worden aan eventuele toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
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ENQUETE OP- EN AFRITTEN A27 

Eind februari 1990 zal onze verenig ing een enquête uitvoeren binnen de 

volgende woonwijk: Anthony Fokkerweg - Loren tzweg - Jan van der Hey denstraat -

Oosterengweg - Mussenstraat - Anthony Fokkerweg. 

Bij de ruim 2100 woningen binnen deze straten zal een formulier bezorgd worden 

met informatie over de plannen voor op- en afritten bij de A27 in Anna's 

Hoeve. 

Aan het eind van die informatie wordt vervolgens gevraagd wat de lezer(es) 

er van vindt. Hierbij zijn drie keu zemogelijkheden aangegeven waarvan één 

ingevuld moet worden. 

Degenen die er aan meedoen - en wij hope n zee r velen - wordt ve rzocht het 

antwoordstrookje af te knippen en op één va n de vermelde adressen in de 

brievenbus te doen. 

Reageert u alstublieft snel met insturen. 

De uitslag van deze enquête hopen wij op 5 maart tijdens het minisymposium 

bekend te maken. 

JUB I LEUt-'lBOEKJE 

Het jubileumboekje over de historische ontwikkeling van Anna's Hoeve is nog 

steeds voorradig. Kosten f 5,00 per stuk. 

Nieuwe leden kunnen het voor f 3,50 verkrijgen. 

Af te halen bij Weberstraat 1 Hil versum, tel.: 035 - 855951 en Merc uri usstraat 

17 Hilversum, tel.: 035 - 858965. 

Per postgiro op nummer 4 . 920.844 á f 7,50 ( inclusief porto) t . n.v. Vereniging 

tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. te Hilversum. 

• 
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Fractie publiceert milieuplan 

Groen Linl~s wil 
Anna's Hoeve en 
~asrneersaneren 

OP ADVIES VAN MILIEU-AMBTENAAR 

~ielercluh staali.t 
alle activiteiten 
op Anna's Hoeve 

De verontreiniging voorlopig in kaart: hoe donkerder des te meer verontreiniging. 

In verband met sanering grond 

Clubs Anna's Hoeve 
eventueel tijdelijl\:. 
naar Crailo.parl~ 

Geld voor 

onderzoel{. op 

Ámla-Js Hoeve 
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In strijd tegen overlast d01penrollte 

Oprit en afrit 
A27 hij Anua's 
Hoeve bepleit 

(Van onze verslaggever 
Martin Vlaanderen) 

LAREN - De gemeenten Hui· 
zen, Blaricum en Laren zullen bij 
Hilversum aandringen op aanleg 
van een op· en afrit van rijksweg 
A27 bij Anua's Hoeve. Hiermee 
zou de toenemende verkeersdruk 
kunnen worden beperkt op de 
woon·. werkver.keerroute van Hui· 
zen naar Hilversum, die dwars 
door Blaricum en Laren voert. 

Provincie 
sterl~ voor 
net van 
sneltrallls 

(Van onze verslaggevers) 
HILVERSUM - Gedeputeerde staten van Noord·Holland willen 
zich sterk maken voor de aanleg van sueJtramverbindingeu vanaf 
IJmuiden' via Haarlem. Schiphol en Amsterdam naar Weesp en 
vanaf Hilversum via Huizen naar Almere, Dit kondigen zij aan in 
een gisteren gepresenteerde beleidsvisie voor het openbaar ver· 
voer, Doe) daarvan is het openbaar vervoer in de provincie zo te 
verbeteren dat het autogebruik wordt teruggedrongen, 

lJuslluUltsclwppijen kritL'ich 

Busafslag Op 
Op A27 bij 
Anna's Hoeve 
. HILVERSUM - Wethouder E. L. 

Weijers-Van Veen wil voort ma· 
Ilen met het versterken van het 
openbaar vervoer in en ·rond mi· 
versum, Op korte termijn moeten 
enkele daartoe strekll:ende maat
regelen gerealiseerd zijn. zoals 
een busafslag op de snelweg AZ7 
bij Anna's Hoeve; een bnsbaan
systeem binnen de bebouwde kom 
en een snelbusdienst Hilversum •• 
Huizen·Almere. 

Sneltram welliom in 
Gooi- en Vechtstreel{ 

De komst van sneltramverbin. 
dingen in de noordelijke Rand· 
stad. zoals bepleit door gedepu· 
teerde staten van Noord Holland, 
wordt toegejuicht, De aanleg van 
de Gooiboog door de Keverdijkse
polder en het Naardermeer is echo 
ter taboe, Zo reageren de gemeen. 
te Weesp, het gewest Gooi. en 
Vechtstreek en Rover, de belan. 
genorgauisatie voor reizigers van 
het openbaar vervoer, op de deze 
week verschenen provinciale beo 
leidsvisie voor het openbaar ver. 
voer. 

"Sneltran1 Dl Gooi onbetaalbare zaal{." 
(Van onze verslaggever 
Casper van den Broek) 

HILVERSUM - Een sneltram la· 
ten rijden van Haarlem, over 
Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam 
Zuid-oost naar Weesp is een on· 
haalbare zaak. Ook een sneltram 
van Hilversum naar Almere wordt 
moeilIjlt. Er zullen te weiuig pas· 
sagiers gebruik VIlD maken, zodat 
de aanleg van de tramlijn op een 
financieel fiasco kan uitdraaien, 
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TERUGBLIK OP DE TENTOONSTELLING VAN 7 EN 8 OKTOBER 1989 ~ .

...•..•.... ;ii\~.i.:(: ... .. . 
~.? 

~ . 

Op vrijd~g 6 oktober werd een begin gemaakt met de realisering van onze 

grote tentoonstelling van kleurplaten en een foto-expositie van leden van 

fotoclub 't Gooi. 

Die vrijdagavond werd er hard gewerkt . Meer dan 400 kleurplaten moesten aan 

'waslijnen ' opgehangen worden in de gang van het schoolgebouw de Rading aan 

de Anthony Fokkerweg. De wanden werden verder aangekleed met oude foto's 

van Anna's Hoeve, kranteknipsels, posters en affiches met sponsornamen . 

Het geheel zag er verzorgd en vooral kleurrijk uit. 

De fotoclub 't Gooi had ook erg zijn best gedaan. Een selectie van de mooiste 

dertig foto 's, alle in Anna's Hoeve gemaakt, sierden de expositiepanelen. 

Opvallend waren de grote verschillen in stijl en benadering van de natuur die 

de fotospecialisten lieten zien. 

Op zaterdag 7 oktober om 14.00 uur werd de tentoonstelling geopend voor het 

publiek. Mevrouw H. van Keyzerswaard deed dit door een schoolbord om te 

draaien waar de tekeningen van de vijf eerste prijswinnaar s ophingen. 

Vervolgens kon het publiek dat al in ruime mate aanwezig was de 

tentoonstelli ng bekijken. 

Bezoekers kregen bij binnenkomst een formulier uitgereikt. Hierop kon een 

ieder zijn/haar eigen keus invullen voor welke kleurplaat de 'bezoekersprijs' 

moest zijn. Datzelfde werd bij de foto-expositie gedaan. 

De belangstelling die op zaterdag zo'n 150 bezoekers omvatte zette zich op 

zondag 8 oktober voort . Aan het einde van de middag werd vastgesteld dat e r 

tussen de 300 en 350 mensen de tentoonstelling bekeken hadden. Een 

fa ntastisch succes! 

Voo r veel kinderen was het hoogtepunt van de tentoonstelling de 

prijsuitreiking. Op de tekeningen die in de prijzen waren gevallen was een 

sticker geplakt met daarop welke prijs gewonnen was. In recordtempo werden de 

prijswinnaars opgenoemd; mochten zij naar de tafel met prijzen komen en zelf 

uitzoeken wat ze wilden. Een keuze die de meesten wel konden maken. De 

meeste belangstelling hadden de walkman's maar ook rugzakken, voetballen, 

T-shir ts, knuffelbeesten, enz. enz. waren geliefde prijzen. 

Niet minder dan honderd prijzen werdenuitgereikt. Ook voor de mooiste foto's 
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waren er drie prijzen te verdelen. De mensen van de fotoclub waren er 

duidelijk door verrast. 

Als Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve kunnen wij mede dankzij alle 

medewerkers, fotoclub 't Gooi en vooral de vele sponsors terugzien op een 

zeer geslaagde tentoonstelling. Wij hopen dat ook de honderden kinderen die 

meededen door het kleuren van hun plaat hierbij bedacht hebben dat Anna's 

Hoeve een mooi natuurgebied moet blijven. Honderd prijzen verloot onder schooljeugd 

Anna's Hoeve middelpunt van 
foto-expositie en kleurwedstrijd 

Het zou te veel ruimte innemen om alle honderd winnaars hier te vermelde n. 

Daarom alleen de volgende: 

le prijs 
-------

L-lanne Sluis 

Guido Reyn 

Mark Lantinga 

Susanne \v'Llman 

Daniël Jordan 

Wilbeeckschool 

Nassauschool 

Kruispunt 

DaglIlar den Hartog Hummelingschool 

Seyjt Qurkan 

Jasper de Weerd 

BrencIa Ehrhardt 

Joost Vonk 

Wi lbeeckschool 

MinckelersschooJ 

Sp:Lnozaschool 

Kruispunt 

Martijn v . Kralingen Scholekster 

lvonne (groep 6) Nassauschool 

Anneli e s SJoeserwij Nassauschool 

Ilyas 

Linda Poort 

Nonvin Sabajo 

Minckelersschool 

\</il beeckschool 

Hummelingschool 

-- jongste deelnemersprijs 

Niset Lips 

pechvogelprijs 

Romeo Elcock 

afkükprijs 

Daniël Jon1an 

l1ummelingschool 

Sander Bevers en Mike (groep 7) 

Minckelersschool 

bezoekers prijs 

Ellen Flipse Kruispunt 

Ie prUs Wilbeeckschool Cf 100,00 + 3 

boeken) 

Minckelersschool Cf 50,00 + 2 

boeken) 

2e prüs 

Ie pr~js 

212 prijs 

3e prijs 

Henk Tissen 

Bram Manhave 

(reiger aan oever) 

(bruggetje) 

rrans van Arnhem (sneeuwpret op 

Speelweide) 
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SPONSORS 

Dankzij een aantal sponsors is het ons gelukt de kleurwedstrijd en pu zzletocht 

te voorzien van zeer veel prijzen. 

Wij zijn. deze sponsors dan ook veel dank verschuldigd. 

Op dit moment hebben wij de medewerking van: 

Galvanische bedrijven BrandsmA B.V., Mussenstraat 55, Hilversum 

Drukkerij Br~gemann B.V., Eemnesserweg 157 - 163, Hi l versum 

Dirkso n B.V. Hilfertshof, Groest 86/f69, Hilversum 

KRO, Emmastraat 52, Hilversum 

NOS, Sumat ralaan 45, Hilversum 

Stichting Gooi s Natuurreservaat, Koninginneweg 7, Hilversum 

VARA Omroepvereniging, Heuve llaan 33, Hil ve rsum 

Vroom en Dreesma nn, Ke rkstraat 47 - 51, Hilversum 

Wereldomroep Radio Neder land, Witte Kru is laan 55, Hilversum 

Boekhand el Harkema, Kerkbrink 35, Hilvers um 

Boekhand el Rozenbeek, Schoutenstraat 2, Hilversum 

Siga r e nma gazijn De Trek, R~ntge n straat 1, Hi lversum 

Winkeliersvereniging Van Riebeeckgalerij, Hilversum 

Foto Cees van de Graaf, En~astraat 36, Hilversum 

SCHOONMAAKAKTIES 

Op de J.aatste sc hoonmaakak tie in oktober waren circa 25 personen aanwezig 

waaronde r veel kinderen . De gemeente was met drie man present. 

Het weer was mooi en er i s veel rommel opgeruimd. Een raadslid van D'66, 

mevrouw J.M.H. Sebus-Hahn is komen kijken; ze was erg enthousiast en 

verklaar de de volgende maal zelf ook mee te z ullen helpen! 

's Middags is er door 20 - 25 person en ook nog zaagwerk aan de Vogelkers 

verrich t. 

Radio Noord-Holla nd maakte ee n radioverslag en in de Gooi-en Eemlander 

stond een bericht. 

Op 18 ap r i l is de volgende schoonmaak gepland. 



ODE AAN ANNA 

o Anna, lieve meid 

wat hebt gij er in de verleden tijd 

toe bijgedragen 

dat wij ons nu nog kunnen schragen 

aan zuivere lucht en mooie bomen 

- 15 -

Al hebt gij er toen niet van kunnen dromen 

dat razende auto's uw gebied doorstromen 

die mede oorzaak zijn van zure regen 

aan stank belastend voor onze luchtwegen 

o Anna, als u nu kon zien de vijvers van vissers omzoomd 

zich aftekenend tegen het geboomd 

daar waar eens uw hofstede stond 

lopen nu mensen rond 

zich lavend aan een dronk 

en aan minjgolf 

verdreven zijn echter, het konijn, de haas, de vos en de boze wolf 

o Anna, u heeft ons veel gelaten 

al trachten nu onverlaten 

om geldelijk gewin 

en gespeend van werkelijkheidszin 

met woord en daad, uw gebied 

over te doen aan het Natuurreservaat 

zullen wij dan nog kunnen vissen, spelen en recreeren 

bezjn u toch geachte raadsdames en raadshere n 

Dichter 
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De laatste Courier van september vorig jaar was nogal vol. Een tweetal 

stukjes is daardoor blijven liggen. Hoewel ze nu niet meer zo actueel zijn, 

willen wij de moeite van de schrijvers toch belonen en worden zij hieronder 

afgedrukt. 

NIET FAIR 

I n de Gooi- en Eemlander van zaterdag 5 juli verscheen een pagina vol 

fo to's van verontreinigde plekken in Hilversum. Daaronder ook een fo to 

die de ergernis wekte van ons bestuur en waarom. 

De foto toont een hoek je van de invalidenvisplaats bij de Bergvijver. In 

het onderschrift staat dat deze visplek 'door opgehoopt vuil 

ontoegan kelijk' is. Deze foto is duidelijk is scène gezet. Dit concluderen 

wij omdat: - ten eerste tref je op dit punt zelden vuil aan, ook nooit zoveel 

- ten tweede is de inhoud bij nadere bestudering niet bepaald 

recreatie vuil. Hier is kennelijk een vuilniszak leeggestort. 

Dat vinden wij nu niet bepaald leuk om zo te veronderstellen dat het in 

Anna's Hoeve zo 'n smeerboel is. Wij dachten dat de Gooi- en Eemlander ons 

nogal goed gezind was. 

Daarum heeft de publikatie van deze foto ons pijn gedaan. 

DE WANKELE RANKEN VAN ANNA'S HOEVE 

H. Harder-Elzinga 

HOlUieu grm"ell polelI los 

~De walui.ele hanli.en~ 
Val1 Ann.a's Hoeve 

Op vrijdagochtend 21 juli was een journalist van de Gooi- en Eemlander bij 

mij thuis om over een i ngezonden brief te spreken die ik had geschreven voor 

de kolom 'Lezers aan de schrijftafel'. 

Hij wilde nog wat meer informatie voor het plaatselijk nieuws in de krant. Dit 

was waarschijnlük in verband met he t hondenaanlijngebod, hetgeen een punt is 

van overleg tussen de gemeente en de Vereniging tot Behoud van Anna's 

Hoeve. 

• 

• 



•• 

- 17 -

Naar aanleiding hiervan kwam op zaterdag 22 juli dit bijgaand artikel in de 

krant. Op deze zaterdag ging ik nog eens naar Anna's Hoeve en mijn wens was 

al vervuld. Waar vrijdag nog alleen één poot stond, stond nu een heel 

nieuwe bank die vrijdagmiddag al was geplaatst. 

's Maandags daarna zijn de kuilen onder en naast beide banken gedicht. 

Na de vakantie van mevrouw C. Paris heb ik haar daarvoor telefonisch bedankt. 

En nu maar hopen dat het door mens en dier netjes wordt gehouden. We willen 

toch graag blijven genieten van het mooie uitzicht en de rust aan de vijvers? 

In 't buitenland en ook in 't noorden van ons land zie je dat alles 

schoner is en beter onderhouden. Mjsschien hebben ze meer geld daarvoor 

over in die gemeenten. 't Is w~l het visitekaartje van een gemeente ~n van 

een straat ~n van een huis. 

Er zal nog heel wat aktie gevoerd moeten worden, willen wij: de burgers en 

de gemeente, Hilversum schoon en netjes houden. 

Doe er allen wat aan alstublieft! 
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VOOR DE JEUGD 

Bij he~ kruiswoordraadsel zie je een aantal tekeningen met een nummer. 

Als je weet wat elk nummer voorstelt vul je dat woord in bij het nummer van 

het kruiswoordraadsel. 

Zoek dan uit welke letter de meeste keren voorkomt en hoe vaak . 

Stuur deze oplossing vóór 5 maart 1990 aan de redaktie, Meteorenstraat 45, 

1223 ER Hilversum of bel: 035 - 852842. 

Vermeld ook je eigen naam, adres en leeftijd. 

Alle i nzenders zullen een aardigheidje van de redaktie ontvangen. Doe dus 

ook mee ! 

5 
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-- De redaktie heeft Dia Deijs bereid gevonden de jeugdpagina te verzorgen. 

Een eerste proeve van bekwaamheid vindt u hiernaast. 

Spoort u uw (klein)kinderen nog eens aan mee te doen aan het raadseltje 

aldaar? 

Mopje 

Pietje vraagt aan zijn vader; 'Vader, gelooft u 

dat er mensen op de maan wonen?'. 'Natu~rlijk 

jongen! Er brandt toch licht?' 

AAN DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O., 

secretariaat H.A.P. Kreijkamp, K.Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel.: 853619 

of bij G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.: 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contributie f 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam 

Arlres 

Plaats 



De 
Anna'sHoeve 

1 Courier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 
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jaargang 7 nr. 2, maart 1990 

Voorwoord van de redactie 

Eind februari ontving u een Anna's Hoeve Courier en nu alweer de volgende. Dat heeft alles te maken 
met de gebeurtenissen van en rondom het minisymposium op 5 maart j.l. Deze Anna's Hoeve Courier 
is daarom ook een speciaal nummer! U leest er meer over op de volgende pagina's. Daarin ziet u 
allereerst de drie inleidingen die er gehouden zijn door Hilversumse ambtenaren. Vervolgens een 
verslag van de avond zelf. 

Duidelijk is dat het symposium een groot succes genoemd kan worden. De 120 aanwezigen kregen 
een informatieve avond. De enquête gaf een overduidelijk antwoord over de afrit van de A27. De 
vereniging kreeg veel publiciteit. Bovendien zijn in twee weken ruim 60 nieuwe leden ingeschreven. 
Positieve berichten ook over de wateronttrekking en het hondenaanlijngebod. 

Leest u deze informatie allemaal goed, dan bent u aardig op de hoogte van de stand van zaken. En 
natuurlijk graag tot ziens op 21 april, bij de algemene ledenvergadering in bosrestaurant Anna's 
Hoeve. 

Rest mij ook van deze kant dank uit te brengen aan de heer PJ.H. van der Linden. Voor deze CouTier 
heeft hij veel typewerk verricht en de opmaak uitgevoerd. En zoals u misschien ziet is hierbij voor het 
eerst gebruik gemaakt van computer en laserprinter. 

3 
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De vervuiling in en rond 
Anna's Hoeve 

Alfons Simon· 

Inleiding 
Anna's Hoeve wordt begrensd door de Anthony Fokkerweg, de spoorlijn en de rijksweg A27. De 
noordgrens is minder duidelijk. Daar bevinden zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), een 
sportveldencomplex, het natuurgebied het Laarder Wasmeer en het gebied Heidebloem. 
De gemeentegrens van Hilversum en Laren doorsnijdt het gebied. 
Het gebied van het Laarder Wasmeer en de Zuiderheide vallen onder de Natuurbeschermingswet, 
terwijl het hele gebied ten oosten van de Hilversumse bebouwing aangewezen is als grondwa
terbeschermingsgebied. 
Tenslotte bevinden zich in het gebied een doorgaande weg en wat verspreide bebouwing (woningen, 
re&1aurant). 

Vervuiling 
In meerdere opzichten is sprake van milieuvervuiling in en rond Anna's Hoeve. Achtereenvolgens 
enkele opmerkingen over lucht, geluid, water en bodem. 

Lucht 
De vervuiling door stank van de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan uitgedrukt worden in zogenaamde 
geureenheden. Op figuur 1 zijn de contouren van 5 geureenheden en van 1 geureenheid aangegeven 
(98-percentiel). 

4 



figuur 2: Geluidscontouren van de spoorlijn, de A27 en de Weg over Anna's Hoeve. 

Geluid 
De geluidshinder door wegverkeer en door treinverkeer wordt uitgedrukt in decibel. In tabel lis een 
overzicht gegeven. Op figuur 2 zijn de contouren met de voorkeursgrenswaarde, 50dB(A) en resp. 
6OdB(A), aangegeven. 

Tabel 1: Geluidscontouren Anna's Hoeve 

geluidsbron 

Weg over A.H. 

A27 

spoorlijn 

sneltram Nieuwegein 

intensiteit 

6.900 mvt/etm 

59.000 mvt /etm 

mvt/etm - motorvoertuigen per etmaal 

Water 

geluidscontour 

50 dB(A) op 60 m 

50 dB(A) op 900 m 

60 dB(A) op 175 m 

60 dB (l>J op 25 m 

De vijvers van Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer worden tegenwoordig gevoed met relatief 
schoon water, namelijk: 
- de vijvers Anna 's Hoeve door het regenwaterriool vanaf de Van Riebeeckweg (met koelwater en 

regenwater); . 
- het Laarder Wasmeer door het regenwaterriool vanaf de Lorentzweg (met zogeheten interceptiewa

ter, koel- en regenwater). 
Al het, door de RWZI gezuiverde, afvalwater wordt via een afvoerleiding en de Gooiergracht geloosd 
op het Gooimeer. 

riool Lorentzweg 

riool Van Riebeeck 

2.20 + I\W 

--
Figuur 3: Waterhuishouding in Anna's Hoeve. 

grondwaterstand 
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Problemen met de waterkwaliteit kunnen ontstaan door te laag waterpeil en door de (organische) 
verontreiniging van de waterbodems. In een doorsnede (zie figuur 3) is aangegeven hoe de waterhuis
houdkundige relaties zijn. Natuurlijke omstandigheden (neerslag, verdamping, grondwaterstand) 
hebben een grote invloed op de waterpeilen in de verschillende vijvers. 
De vijver tussen de Minckelersstraat en Liebergerweg dient als opvangbasin voor de RWZI, en heeft 
geen verbinding met het oppervlaktewater, noch met het grondwater. 

Bodem 
De bodemvervuiling is ontstaan door: 
- infiltratie van - al dan niet gezuiverd - afvalwater; 
- storten en verbranden van huisvuil en industrieel afval. 
De waterbodems van de vijvers en het Laarder Wasmeer zijn hierdoor ernstig verontreinigd geraakt 
met zware metalen. De sportvelden en het gebied Meerweg zijn plaatselijk vervuild met zware 
metalen en verbrandingsresten. De wielerbaan en het trainingsveld met parkeerterrein vormen de 
meest vervuilde gedeelten. Hier bevond zich de voormalige stortplaats voor industrieel afval en de 
brandplaats. De vervuiling bestaat uit zware metalen en vooral uit teer. Ook het grondwater is ter 
plekke ernstig vervuild. De Speelweide tenslotte is verontreinigd geraakt door het opbrengen van 
vervuilde grond afkomstig van de stortplaats. 

Figuur 4: De vervuilde plekken in Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer. 

6 
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De vervuilde plekken zijn op een kaartje (figuur 
4) schematisch weergegeven. De jarenlange 
afvalwaterinfiltratie heeft geleid tot een enorme 
vuilwaterbel onder de Zuiderheide, vanaf An
na' s Hoeve tot aan de drinkwaterwinning aan de 
Larenseweg. 

Saneringsmogelijkheden 
RWZI - ter plekke saneren, 
bepaalde maatregelen zijn reeds getroffen: 
- influentvijzel en voorindikker zijn afgedekt; 
- het effluent wordt niet meer op het Laarder 

Wasmeer geloosd. 

RWZI ter plekke afdekken 
RWZI nieuwbouw elders 
Laarder Wasmeer baggeren 
vijvers A. H. baggeren 
stortplaats saneren 
grondwater reinigen 

totaal 

10 miljoen 
100 miljoen 
100 miljoen 

25 miljoen 
60 miljoen 
20 miljoen 

315 miljoen 

Tabel 2: Globale kosten van de sanerings
maatregelen 

Verdergaan de saneringsmaatregelen zijn het afdekken van bezinktanks, oxydatie bedden en overstort
bassins. Dit kost circa f 10 miljoen. 

RWZJ - verplaatsen 
In de nota integrale beleidsvisie 'Hilversum, levendige stad in het groen' is voorgesteld de RWZI op 
termijn te verplaatsen. De kosten van een nieuwe RWZI aan de oostkant van het Gooi zijn ongeveer f 
100 miljoen. In dat geval zou er een terrein van circa 10 ha vrijkomen, waarvan overigens een bepaald 
gedeelte nodig blijft voor een rioolgemaal met riooloverstortmogelijkheid. 

Waterbodems 
De onderwaterbodems in het Laarder Wasmeer (20 ha) en de vijvers van Anna's Hoeve (5 ha) 
bevatten naar schatting 50.000 m3 en resp. 5000 m3 verontreinigd slib. Volgens de huidige - beperkte
mogelijkheden zou het opruimen ongeveer f 100 miljoen en resp. f 25 miljoen kosten. Hierbij wordt 
het vuil afgevoerd naar het buitenland. De kosten kunnen mogelijk lager zijn indien in Nederland 
verwerkings- entof stortmogelijkheden worden ontwikkeld. 
Na het baggeren moet rekening gehouden worden met versnelde infiltratie van het oppervlaktewater. 

Stortplaats 
De meest vervuilde kern omvat 60.000 m3 grond. Met de overige gebieden meegerekend is sprake van 
225.000 m3 vervuilde grond. Het saneren door middel van afgraven, waar mogelijk reinigen, en stor
ten kost circa f 60 miljoen. De mogelijkheden om bepaalde gedeelten te isoleren met een afdeklaag 
zijn nog in onderzoek (kosten, gebruiksmogelijkheden, verspreidingsrlsico). 

Grondwater 
Om het grondwater onder de stortplaats te zuiveren zou gedurende een aantal jaren in totaal zo'n 5 
miljoen m3 moeten worden opgepompt en gezuiverd. De globale kosten hiervan zijn f 20 miljoen. 

Hoe verder? 
RWZI: De gemeente gaat met het zuiveringschap de mogelijkheden voor verplaatsing 

onderzoeken. 
Waterbodems: Voorlopig nog geen actie (verspreidingsrlsico, verwerkingsmogelijkheden, infiltra

Stortplaats: 
tieproject). 
De provincie doet saneringsonderzoek in het kader van de Interimwet bodemsanering 
(urgentie). . 

* Alfons Simon is milieukundig ingenieur en sectiechef beleid en onderzoek, afdeling milieubeheer, 
dienst Stadsontwikkeling, gemeente Hilversum. 
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Visie op openbaar vervoer in 
relatie tot Anna's Hoeve 

Rob Roskes* 

Omslag in vervoersbeleid 
Het milieu en de bereikbaarheid van vele lokaties staan onder grote druk door het toegenomen 
autogebruik. Op alle be~'tuurlijke niveaus wordt onderschreven, dat het autogebruik tot het hoogst 
noodzakelijke moet worden beperkt. Gelijktijdig moet het openbaar vervoer krachtig worden 
bevorderd. 
Vooral het woon-werkverkeer zou meer gebruik moeten maken van het openbaar vervoer, Birmen dit 
kader past de grote behoefte aan een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding Almere .. Huizen -
Hilversum. Het eindbeeld in recent ontwikkelde visies is steeds een 'lichte railverbinding of 
vergelijkbare, hoogwaardige regionale openbaarvervoerverbinding' langs de A27. Hier ga ik eerst op 
in. Daarna licht ik de sneJbusgedachte toe, wat als een eerste fase van de verbetering van de open
baarvervoersverbinding kan worden beschouwd. 

Lichte railverbinding of gelijkwaardig 
De discussie over de sneltram is al lange tijd gaande. Ambtelijk en bestuurlijk zijn er sinds 1987 geen 
ontwikkelingen meer geweest. In dat jaar is het haalbaarheidsonderzoek van het gewest Gooi en 
Vechtstreek afgesloten. De conclusie was, dat de sneltram niet haalbaar wa.;; in verband met de hoge 
kosten. Ook zou de sneltram als gevolg hebben, dat het voorzieningenniveau van de streekbussen 
aangetast zou worden. 
Nu het temgdringen van het autogebruik meer 
centraal komt te staan zien we echter, dat de dis
cussie weer op verschillende niveaus wordt opge
pakt. 
Niet uitgesloten is, dat ambtelijk binnenkort toch 
weer de draad moet worden opgepakt. Hierbij zal 
ook naar alternatieve hoogwaardige openbaarver
voersystemen gekeken moeten worden. 

Snelbus 
De huidige busroute van lijn 134 is filegevoelig 
(A27), volgt een omweg (in meters, in tijd en 
gevoelsmatig) en kent verkeersopstoppingen bin
nen Ril versum. Vooral in verband met de filepro
blematiek heeft het project 'snelbus' al dan niet als 
voorloper van een sneltram de aandacht van het 
rijk. Hoewel het rijk nog geen subsidie heeft toe
gezegd blijft de kans hierop wel aanwezig. 

AI eerder zijn veel varianten onderzocht. Dat 
proces lag echter al jaren stil. Het gewest heeft in 
1987 opnieuw een werkgroep ingesteld. Mede 
omdat het rijk niet direct geld beschikbaar wil 
stellen is de voortgang van werkzaamheden traag. 
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Onlangs heeft het gewest een opdracht uitbesteed voor een beperkt onderzoek naar enkele effecten 
van vier afslag varianten Medio 1990 is hiervan resultaat te verwachten. 

De Hilversumse visie ten aanzien van dit project is: 
- In principe moeten alle denkbare routevarianten, al dan niet langs Anna 's Hoeve, getoetst worden. 

Hierbij moet ook gedacht worden aan de vele varianten, die in voorgaande jaren van verschillende 
zijden zijn aangedragen; 

- De gehele route moet geanalyseerd worden, van herkomst tot bestemming. Hierdoor komen niet 
alleen de afslagen, doch ook de routes in Hilversum, Huizen/Blaricum en eventueel Almere in 
beeld; 

- De varianten moeten op ondenneer de aspecten vervoerswaarde, milieu, infrastructuur en kosten/ 
baten worden getoetst. 

Ter illustratie enkele eerste gedachten bij deze aspecten: 

Vervoe r~vaarde 
- Er moet gestreefd worden naar een kortere route; 
- De vervoersvraag van het gebied SoestdijkerstraatwegJSportpark (inclusief onderwijsinstellingen) 

en van het streekziekenhuis aan de Van Linschotenlaan moet bij de afweging betrokken worden. 

Milieu-aspecten 
- Milieu-aspecten zoals de gevolgen voor het gebied Anna's Hoeve, maar ook effecten door 

beperking van de automobiliteit moeten meegewogen worden. De milieuaspecten voor Anna's 
Hoeve worden kort in de ecologische visie aangestipt. Pas in een later stadium worden deze 
uitputtend onderzocht. 

Infrastructurele a..çpecten 
Bij enkele , afslag vari anten ' behoort onlosmakelijk de verruiming van de capaciteit van de 
Beatrixtunnel; 

- Bij de variant 'Anna's Hoeve' zal de Weg over Anna's Hoeve met ongeveer één meter verbreed 
moeten worden; 
Bij de variant 'Anna's Hoeve' zal de afslag exclusief voor de bus zijn (bijvoorbeeld een door de 
bus te bedienen slagboom). Dit betekent, dat ander verkeer geen gebruik van de afslag kan maken. 
Het doorgroeien tot een afslag voor autoverkeer is onmogelijk en ongewenst om de volgende 
redenen: 
a. Vooral uit verkeersveiligheidsoogpunt is het technisch onmogelijk om zo dicht bij de andere 

afslagen een volledige afslag te realiseren die aan de minimumeisen van rijkswaterstaat voldoet; 
b. Het beleid van het rijk, de provincie, het gewest en de gemeente Hilversum is erop gericht het 

autogebruik op deze route te beperken. Hierin past niet het verruimen van de mogelijkheden 
voor het autoverkeer; 

c. In de verkeersvisie van Hilversum past geen verhoging van de verkeersfunctie van de Weg over 
Anna's Hoeve. 

Overwogen moet worden om het tracé zodanig te kiezen, dat hiennee tegelijkertijd de ruimte wordt 
gereserveerd voor een toekomstig tracé voor een meer hoogwaardige openbaarvervoersysteem 
zoals een sneltram of een gelijkwaardig systeem. 

Tenslotte 
De wens leeft om de openbaarvervoerrelatie van Almere en van Huizen naar Hilversum langs de A27 
te verbeteren. Op korte termijn wordt gedacht aan een snelbus. Op langere termijn gaan de gedachten 
uit naar een sneltram of een gelijkwaardig alternatief. 
Het tracé is zowel voor korte tennijn als voor lange termijn nog niet bepaald. Een afslag over Anna's 
Hoeve is één van de af te wegen mogelijkheden. Als gekozen wordt voor een afslag Anna's Hoeve, 
dan is doorgroei tot volledige afslag voor autoverkeer technisch uitgesloten en beleid'illlatig 
ongewenst . 

• Rob Roskes is beleidsmedewerker verkeer, dienst Stadsontwikkeling, gemeente Hilversum 
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Ecologische visie op 
Anna's Hoeve 

Eja Praasterink* 

Op dit moment is het gemeentelijk beheer gericht op behoud en ontwikkeling van natuurlijke, 
landschappelijke en recreatieve waarden. Het recreatiegebied heeft een parkachtig karakter, terwijl 
voor het bosgebied een omvormingsbeheer in gang is gezet, waarmee gestreefd wordt naar een zo 
natuurlijk mogelijk bos, wat met zo min mogelijk menselijk ingrijpen zichzelf in stand kan houden. 
De stonnen van de afgelopen tijd hebben duidelijk een handje geholpen om het beeld van een zo 
natuurlijk mogelijk bos te versterken. Wanneer het gebied wordt overgedragen aan het Goois 
Natuurreservaat (GNR) zullen in elk geval afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het GNR 
het beheer wil voortzetten. Het ligt daarbij voor de hand dat naar een beheersvorm wordt gezocht die 
weinig arbeidskracht VTaagt, terwijl het gebied toch zijn karakter en natuurontwikkeling behoudt. 
Mijnsinziens is het niet ondenkbeeldig dat daarbij gedacht wordt aan begrazing zoals nu in Laarder 
Wasmeer gebeurt. Begrazing van zowel het bosgebied, als van het open gebied rond de vijvers moet 
in deze optiek beschouwd worden als beheersmiddel, waarbij de natuurlijke ontwikkelingen veel 
evenwichtiger kunnen plaatsvinden. Het is daarmee echter niet zo dat het gebied niet meer toeganke
lijk is voor recreatie. Het gebied heeft een belangrijke recreatieve functie welke in elk geval behouden 
moet blijven. 

Relatie met omgeving 
Ecologisch gesproken is van belang dat Anna 's Hoeve zoveel mogelijk een eenheid vormt met de 
aangrenzende natuurgebieden waardoor voortbestaan en ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd 
worden en uitwis.';;elingsmogelijkheden zo min mogelijk beperkt worden. Het viaduct onder de A27 
van de Weg over Anna 's Hoeve speelt een belangrijke rol in de uitwisselingsmogelijkheden tussen 
Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer en de bossen ten oosten van de snelweg. Op dit moment is dat 
een zeer breed, open en kaal gebied. Om het gebruik door dieren bij dit viaduct te verbeteren is het in 
elk geval van belang de onderdoorgang in te richten met boomstobben, takkenrillen e.d. Dieren die 

van het viaduct gebruik maken vin
den zo dekking en beschutting. Het
zelfde geldt voor het viaduct over de 
spoorlijn. Ook de migratiemogelijk
heden in noord/zuid-richting kunnen 
verbeterd worden door via natuur
bouw natuurlijke ontwikkelingen en 
migratiemogelijkheden te stimuleren. 
Hierbij kan ondermeer gedacht wor
den aan amfibieënpoeltjes en inrich
ting van viaducten en terreinen langs 
de snelweg. 

Op- en afritten 
Ten aanzien van de diverse alternatie
ve routes voor de snelbus kan het 
volgende worden gesteld: wanneer 
voor de planvorrning concreet onder
zoek plaatsvindt naar de verschillen

Begrazing is een belangrijke beheersvorm (foto: archief De Wijde Blik) 
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de aspecten, zullen de milieu-aspecten uitdrukkelijk onderzocht worden. Vanuit natuurontwikkelings
optiek verdient het de voorkeur een zo groot mogelijk gebied als eenheid te handhaven. Ook de 
functie van het viaduct speelt daarin een belangrijke rol. Dit geldt overigens ook voor andere 
viaducten. Het aanleggen van een op- en afrit betekent een toename van de verharding van de A27 
(breedte). Tevens ontstaat de kans dat dieren deze oprit gebruiken en zo op de A27 terecht komen met 
de kans om aangereden te worden. Dit is een ongewenste situatie. Op basis van de huidige inzichten 
bestaat voorkeur voor op- en afritten nabij de spoorlijn, wat de minste schade aan het gebied Anna's 
hoeve zelf geeft. De verkeersintensiteit van het gebruik van de Weg over Anna's hoeve kan hierdoor 
venninderen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer als één 
beheerseenheid te behandelen. 

Water 
De waterpartijen van Anna's Hoeve worden gevoed door regenwater en koelwater, wat via het riool in 
de vijvers terecht komt. Er is dus sprake van redelijk voedselrijk water. Dit heeft tot gevolg dat de 
waterflora (en -fauna) zal bestaan uit de meer algemeen bekende soorten. Indien sprake zou zijn van 
voedselarmer water, kan de diversiteit van minder algemene soorten toenemen. De huidige ligging 
van de vijvers ten opzichte van elkaar, met de vernauwingen met dammetjes die reeds bestaan, leent 
zich goed voor een natuurlijk filtersysteem. Er vanuit gaande dat de bodem eens gesaneerd zal 
worden, zou met behulp van biezenvelden de waterkwaliteit van de vijvers kunnen toenemen vanaf de 
Speelweidevijver naar de vijver in het bosgebied (Berg vij ver). Hierdoor kunnen de natuurlijke 
waarden toenemen. 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Bij verdwijnen van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is vanuit ecologisch oogpunt van 
belang dat de natuurfunctie hier prioriteit krijgt. Enerzijds ontstaat hier dan de mogelijkheid om via 
natuurbouw natuurlijke ontwikkelingen te stimuleren en ook in experimentele sfeer deze ontwikkelin
gen te initiëren. Anderzijds is sprake van een bufferzone van aanzienlijk formaat tussen bebouwing en 
Laarder Wasmeer. Hierdoor wordt de beïnvloeding vanuit de bebouwing op het natuurgebied 
geminimaliseerd. Ook in hydrologische zin dient een dergelijke buffer ontwikkeld te worden. 
Uitgaande echter van bebouwing van het RWZI-terrein, kan ten aanzien van de keuze van de functie 
vanuit natuur en landschap het een en ander worden opgemerkt met betrekking tot de gevolgen voor 
Anna's Hoeve. Enerzijds kan sprake zijn van een bedrijventerrein. Dit betekent een zekere toename 
van het verkeer van en naar dit terrein. Tussen de middag zullen de werknemers gebruik maken van 
de recreatieve mogelijkheden van Anna's Hoeve. De druk op het achterliggende bos/natuurgebied zal 
gering zijn. Anderzijds kan sprake zijn van een woongebied. Dit betekent een veel grotere toename 
van de intensiteit van het recreatieve gebruik van Anna's Hoeve en ook op het bos/natuurgebied. Er 
zal in elk geval grote aandacht moeten worden besteed aan de landschappelijke inpassing daarvan, 
alsmede aan de zichtbaarheid vanuit het landschap. 

Conclusie. 
De toekomstige ontwikkelingen in en rondom Anna's Hoeve zullen ongetwijfeld gevolgen hebben 
voor het gebied. Voorop staat in elk geval dat het gebied als natuur- en recreatiegebied gehandhaafd 
blijft en ook als zodanig beheerd zal blijven. Ook de functie die het gebied vervult in de migratiezone 
wordt algemeen onderkend en zal bij mogelijke planvonning of onderzoek daarnaar nadrukkelijk 
worden betrokken en ook- als uitgangspunt bij mogelijke invullingen worden meegenomen. Gezien de 
nog zeer vage en onduidelijke plannen, die voorlopig nog niet concreet aan de orde zijn, blijft het 
vooralsnog bij bovenstaande ecologische ideeën. 

• Eja Praasterink is ecologe en werkt op de afdeling milieubeheer, dienst Stadsontwikkeling, 
gemeente Hit versum. 
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Extra vragen 

Tijdens het minisymposium was er de mogelijkheid in de zaal vragen te stellen aan de drie ambtena
ren die een inleiding hielden. Vragen die vanwege de tijd niet beantwoord konden worden, kon men 
op een vragenbriefje schrijven. Van deze gelegenheid maakten een aantal personen gebruik. 
Hieronder volgen deze vragen met direct erna het antwoord zoals wij dat van de inleiders kregen. 

vraag: Is er vergunning verleend aan een te Huizen gevestigd rioolzuiveringsbedrijf om in 
Anna's Hoeve (op de rioolwaterzuiveringsinstallatie, RWZI) haar tankwagens te lossen? 
Wat wordt er geloosd? Brengt dit nog gevaren met zich mee? 

antwoord: Het rioolreinigingsbedrijf TeeuwÏ&<;en uit Huizen mag tankauto's lossen op de RWZI
oost. 
Niet beantwoord is wat er geloosd wordt en of hier gevaar bij is voor de volksgezondheid 
ofhet milieu, red. 

vraag: Wat voor conc..Tete plannen zijn er voor biologische defosfatering? 
antwoord: Hiervoor bestaan op dit moment geen plannen. De vijvers kunnen voedselarmer gemaakt 

worden door slib te baggeren. 
vraag: Hoeveel kuub (mJ

) water per regenriool per dag stroomt in, wat is gemiddeld de 
hoeveelheid droge stof? 

antwoord: De regenwaterafvoer varieert per dag. Per jaar komt ongeveer 0,5 miljoen m 3 regenwater 
in Anna' s Hoeve en het Laarder Wasmeer. 
Het interceptiewater (ongeveer 2 miljoen m3 per jaar) is een constante aanvoer naar het 
Laarder Wasmeer. 

vraag: Als het waterpeil nog meer zakt (is al heel laag) en als de bodem droog is dan komt er 
zuurstof bij het slib (chemische tijdbom). 
Kunnen wij daar dan luchtverontreiniging of zuurstofgebrek van krijgen in de buurt? 

antwoord: De chemische vervuiling van het slib kan geen stank of zuurstofgebrek veroorzaken. Als 
de verontreinigingen zouden oplossen vormen ze vooral gevaar voor de kwaliteit van het 
grondwater. 

vraag: Hebben ze zoveel geld in Hilversum 
om uit te geven voor 4 minuten te 
winnen bij een nieuwe busroute? 

antwoord: Hilversum is wat dit betreft afuanke
lijk van subsidies. Behalve om tijd
winst voor de bus gaat het ook om 
terugdringen van het autogebruik. 

vraag: Kan er om 4 minuten te winnen een 
vrije busbaan komen voor de bus op 
de A27? 

antwoord: Alle varianten zullen onderzocht 
moeten worden, o.a. gebruik vlucht
stroken als 'busbaan'. Onbekend is 
nog welke tijdwinst dit oplevert. 

vraag: U heeft het over de snelbus Huizen. 
Hoe worden Eemnes, Spaken burg en 
Bunschoten dan bereikt, als er geen auto's over Anna's Hoeve meer mogen rijden? 

antwoord: De gemeente stelt niet voor om de weg af te sluiten voor bestemmingsverkeer en de 
buslijn richting Eerrmes. 
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Verslag van het 
Minisymposium 

Jelle Harder, vice voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, opent om 20.00 uur 
het symposium en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij is zeer verheugd dat hij zoveel mensen 
mag verwelkomen, een teken dat veel mensen Anna 's Hoeve een warm hart toedragen. Speciaal 
verwelkomt hij de heer Vlasblom, gespreksleider van de forumdiscussie, de pers, de politici en de 
inleiders van deze avond. 
De vereniging bestaat nu zes jaar. Vorig jaar, het eerste lustrum jaar, zijn er enkele grote activiteiten 
geweest. Vanavond is er een minisymposium georganiseerd om te praten over de actuele problemen 
die er rond Anna's Hoeve spelen, zoals die er zijn: 
- de afrit van de A27 die mogelijk komt; 
- de sneltram Almere - Huizen - Hilversum, die voor een deel door Anna's Hoeve moet gaan; 
- de plek waar nu de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) staat is in de nota 'Hilversum, levendi-

ge stad in het groen', genoemd voor woningbouw of bedrijven; . 
- mogelijke overdracht van het gebied aan het Goois Natuurreservaat, en 
- de bodemverontreiniging. 

Genoeg zaken om iedereen bij elkaar te brengen en eens te horen welke plannen er liggen en wat de 
mening van de politiek is. 

De avond wordt gestart met een infonnatief gedeelte. Voor de pauze zullen drie inleiders het woord 
voeren. De eerste inleider is Alfons Simon, die iets vertelt over de vervuiling in en rond Anna's 
Hoeve. Een samenvatting van de inleiding(en) staat elders in deze Anna's Hoeve Courier. 

Dhr. H. van Buren vraagt naar aanleiding van het betoog van Alfons Simon, wat hij bedoelt met "het 
Wasmeer is een chemische tijdbom". 
De vervuiling van de bodem van het meer is in 35 jaar ontstaan. Als deze vervuilde grond door welke 
reden dan ook, aan de oppervlakte komt, komt er ineens veel zuurstof bij en dan kan de chemische 
verbinding veranderen, aldus Alfons Simon. Hij stelt dat dit probleem op dit moment goed in de gaten 
wordt gehouden, met het oog op het zakken van het waterpeil. 

De tweede inleider, Rob Roskes, spreekt over de visie op openbaar vervoer. 

Uit de zaal reageert dhr. Toes met de constatering dat de burgemeesters in de omringende dorpen als 
Huizen, Laren en Blaricum, wel een afslag van de A27 voor het overige gemotoriseerd verkeer 
voorstaan, in tegenstelling tot hetgeen hij zojuist opmerkte uit de lezing van dhr. Roskes. 
Rob Roskes antwoordt hierop dat het niet de wens is van het rijk, de gemeente en de provincie om 
daarvoor een afslag te realiseren. 

Dhr. Wa/ters stelt dat tijdwinst de gebruiker van het openbaar vervoer niet aanspreekt, maar veel meer 
de frequentie, de betaalbaarheid en het comfort 
Rob Roskes beaamt dat er veel meer aspecten meespelen bij de overwegingen dan alleen de tijdwinst. 

De laatste inleider is Eja Praasterink die de ecologische visie op Anna's Hoeve belicht. 

Dhr. Verhoeven constateert dat er bij bebouwing van het terrein van de RWZI steeds gesproken wordt 
over woningbouw en bedrijven en niet over recreatie of sportgebied. Hij vindt dat je dit ook onder de 
noemer bebouwing kunt laten vallen. 
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Eja Praasterink stelt dat ze juist bedrijven en woningbouw heeft genoemd om de beïnvloeding 
daarvan te belichten. 

De heer van Buren vraagt hoe hij de opmerking 'voedselrijk water' moet opvatten. 
Eja Praasterink legt uit dat door het rioolwater er veel stof en ander materiaal in het water terecht 
komt. Dat levert veel algen en plantengroei op. Het water is dan dus beter geschikt voor planten en 
minder geschikt voor dieren. Geconstateerd wordt dat er in deze omgeving nauwelijks voedselarm 
water is. 
Mevr. Harder vindt de plannen om in het gebied recreatie en sportmogelijkheden te realiseren in strijd 
met de plannen een afrit van de A27 te maken. 
Eja Praasterink stelt dat haar uitgangspunt was dat er geen afrit door Anna's Hoeve zou komen. 
Mevr. Harder stelt verder dat ze het onverantwoord vindt in dit gebied dieren te laten lopen, die van 
het vergiftigde gras moeten eten. 
Eja Praasterink benadrukt dan ook dat het college van Burgemeester en Wethouders alle tegenstrij
digheden heel goed tegen elkaar zal afwegen voor men een besluit neemt. 

In de pauze kunnen de mensen een kopje koffie drinken, een boekje kopen over de historie van 
Anna's Hoeve of een handtekening plaatsen op de lijst waarop meningen gevraagd worden over de 
op- en afritten. Vragen kan men schriftelijk indienen. Jelle Harder belooft dat alle ingediende vragen 
behandeld worden. 
Na de pauze opent dhr. Vlasblom, discllS'iieleider, de forumdiscussie en vraagt de forumleden zichzelf 
voor te stellen. Namens de PvdA is aanwezig de heer Cor V.d. Ploeg, namens D66 Mevr. Joke Sebus, 
namens de VVD Mevr. Erna Weijers, namens het CDA de heer Bert Meulman en namens Groen 
Links de heer Sjors Wolf. 

Om de discussie wat richting te geven en allerlei zaken te bespreken zijn er door de vereniging een 
zestal stellingen opge&teld. 

De heer Vlasblom stelt de eerste stelling aan de 
orde: "Om de bodemsanering van sportpark An
na 's Hoeve te kunnen uitvoeren moeten de sport
clubs verhuizen en worden de na sanering vrijko
mende terreinen opnieuw geschikt gemaakt als 
sportl'eld enjof natuurgebied. " 

Dhr. Wolf reageert als eerste op deze stelling. Hij 
vindt het van groot belang dat Anna's Hoeve 
gesaneerd wordt. Van tweede orde is wat er daarna 
met het terrein gebeurt. Hij stelt dat het karakter 
van Anna's Hoeve behouden dient te blijven. Het 
opnieuw inrichten van sportvelden noemt hij een 
van de meest reele mogelijkheden. 

Dhr. Meulman kan zich geheel vinden in de stand
punten van de heer Wolf. . Ook hij is van mening J ~\ . 
dat na de sanering de sportvelden hoge prioriteit\~ ~ c (c\ 
hebben mede gelet op het feit dat het onmogelijk -
is elders in Hilversum een sportveld met een dergelijke omvang te vestigen. 

Mevr. Weijers denkt dat het sportpark na sanering gehandhaafd blijft op de plaats waar het nu ligt. 
Bovendien is het op dit moment niet mogelijk sportpark Anna's Hoeve elders onder te brengen. Ze 
vindt dat het sportpark op een goede plaats ligt. 

Voor mevr. Sebus staat vast dat er gesaneerd moet worden. Ze is geschrokken van de hoge bedragen 
die genoemd zijn. Ze vindt dat er in dit gebied een sportpark moet blijven. 
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Ook voor dhr. v.d. Ploeg staat voorop dat er gesaneerd moet worden. De precieze situering van het 
sportgebied is een kwestie van latere invulling. 

Uit de zaal komt een reactie van de heer Schnitger die stelt dat we hier eigenlijk bijeen zijn om te 
praten over de natuur en niet voor de sport. Niet iedereen uit de zaal beaamt dit. 
De heer de Graaf, voorzitter van voetbalvereniging de Zebra's, is blij met de duidelijke stelling van 
alle politieke partijen dat er gesaneerd moet worden. De voorlichting vanuit de gemeente vindt hij 
echter zeer bedroevend. Nog steeds is hem niet duidelijk of het verantwoord is op dit terrein kinderen 
te laten sporten. 
Dhr. Nijhuis ondersteunt de vorige sprekers en vraagt zich verder af of het noodzakelijk is dat de 
verenigingen verhuizen tijdens de sanering. 
Dhr. Toes is blij met de vraag om nadere inlichtingen. Dit is vooral voor de sportclubs van groot 
belang. 

Dhr. v.d. Ploeg antwoordt op het laatste door te stellen dat voor de informatie die vorig jaar beschik
baar was onvoldoende gegevens waren afgetast. Begin dit jaar heeft de gemeente zich tot de provincie 
gewend en binnenkort zal er gezamenlijke informatie naar buiten worden gebracht. 
Hij zegt toe dat met ongeveer één maand er een helder informatiebulletin beschikbaar zal komen en er 
nog een informatie-avond op komst is. Het staat voor dhr v.d. Ploeg niet vast dat sanering gepaard 
moet gaan met verhuizen van de sportclubs, maar hij acht het ook niet uitgesloten. 

Mevr. Sebus reageert kort door te stellen blij te zijn met de infonnatie die er aan zit te komen. 

Mevr. Weijers vindt ook dat tijdige informatie voorhanden moet zijn, maar de gemeente Hilversum is 
afhankelijk van de provincie. Ze is blij dat we over een maand over concretere zaken kunnen praten. 

Dhr. Meulman sluit zich bij vorige sprekers aan, maar verbaast zich er over dat gezien de hoge 
bedragen die genoemd worden voor sanering, niet bekend is met welke mate van vervuiling we te 
maken hebben. 

Dhr. Wolf stelt dat er wel bekend is wat er hier in de grond zit, maar pas sinds vorig jaar is er nader 
onderzoek naar gedaan. Hoe langer we wachten met saneren, hoe hoger de bedragen zullen worden. 
Volgens hem wordt er te weinig met de beschikbare informatie gedaan. 

De tweede stelling luidt als volgt: "Een bus~er
binding waar slechts een zeer geringe tijdswinst 
~an 3 à 4 minuten mee ~erkregen kan worden 
mag geen aanleiding tijn het natuurgebied ~an 
Anna's Hoe~e aan te tasten. Het is beter deze 
tijdwinst te boeken door maatregelen binnen de 
bebouwde kom te nemen of reitigers te ~ragen 3 
à 4 minuten eerder ~an huis te gaan." 
De heer Vlasblom voegt hier nog aan toe de voor
lopige resultaten van een onlangs gehouden en
quête: 99,6 % van de ondervraagden is tegen op
en afritten in Anna's Hoeve. 

Dhr. Meulman onderschrijft deze stelling, maar 
vraagt zich af of het realiseerbaar is. De eerste 
prioriteit voor het CDA is de sneltram met het 
tracé om Anna 's Hoeve heen. De busverbinding 
via de Weg over Anna's Hoeve heeft de tweede 
prioriteit. Hij stelt dat eerst goed gekeken moet 

EC~T WAAR~ 
EeN ÄrRÎT 
zou EEN ( 

STU\( SCH~L.el>ll~.......-

worden naar de alternatieven om tijdsbesparing te realiseren. Hij zegt niet absoluut neen tegen een 
afslag voor bussen. Er zal in de toekomst iets moeten gebeuren. 
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Mevr. Weijers ~telt dat de sneltram het meest schone vervoer is. Ze twijfelt aan de realisatie hiervan 
gezien de kosten die het met zich meebrengt. Het woon- werkverkeer met Almere en Huizen neemt 
steeds meer toe en er zal iets aan het openbaar vervoer gedaan moeten worden. Eén van de mogelijk
heden is een afslag voor bussen op de A27. In het gewest hebben de omringende gemeenten mede
standers gekregen om een onderzoek te doen naar de snelbus Almere - Huizen - Hilversum. Zij vindt 
dat alle alternatieven bekeken moeten worden en er ook gekeken moet worden naar de doorstroming 
van het verkeer na de afslag Anna's Hoeve. Ook het kostenplaatje moet worden meegenomen. Op 
basis van al deze overwegingen zal de gemeente Hilversum een goed afgewogen besluit nemen. 

Mevr. Sebus betoogt dat D66 pertinent tegen een afslag in Anna's Hoeve is. Dit heeft men ook 
opgenomen in het verkiezingsprogramma. Het betekent doorsnijding van mooi en waardevol 
natuurgebied en dat zou bijzonder jammer zijn. D66 is geporteerd voor de sneltram. Ze voorspelt dat 
we er de komende jaren nog veel over zullen horen, gezien ook het feit dat Utrecht de sneltram wil 
uitbreiden. 

Dhr. v.d. Ploeg vindt 3 à 4 minuten tijdwinst onvoldoende om een dergelijke maatregel te nemen. Hij 
vindt op termijn de sneltram de beste oplossing. Het tracé van de sneltram langs Anna 's Hoeve geeft 
geen geluidshinder voor Anna's Hoeve. Ook vanuit milieu-overwegingen vindt hij de laatste oplos
sing de moeite waard. Daarnaast stelt hij dat de knelpunten voor een snelle doorstroming van de 
bussen in de binnenstad opgelost moeten worden. Ook de mogelijkheid voor de bussen om van de 
vluchtstrook op de A27 gebruik te maken, verdient zijn voorkeur. 

Dhr. Wolf pleit ervoor de bestaande busroute te handhaven. Hij vraagt zich af of de snelbus wel een 
realistische oplossing is. 

Dhr. Buis heeft voor de tijdsbesparing een andere oplossing, namelijk het instellen van een stadsbus in 
Huizen. 

Dhr. Harder vraagt aan met name CDA en VVD wat men denkt te doen met de gemaakte afritten als 
er op termijn toch een sneltram komt. 

Mevr. Weijers zegt dat het bij haar niet vast staat dat de afslag de Anna's Hoeve moet komen. Wat de 
sneltram betreft schat ze in dat deze er niet binnen 5 à 6 jaar zal zijn. In die tussentijd zal er toch iets 
anders voor het openbaar vervoer geregeld moeten worden. Dit punt is binnen het gewest nog niet 
goed uitgekristalliseerd. De sneltram verdient wel haar voorkeur maar ze voorziet een aantal grote 
problemen met name in de infrastructuur van Hilversum. 

Mevr. Sebus merkt op dat de werkgroep sneltram nog meer tracés heeft genoemd voor de sneltram, 
bijvoorbeeld over de Larenseweg. Ze pleit ervoor alle mogelijkheden open te houden en er geen 
woningbouw te plegen. 

Dhr. v.d. Ploeg pleit ervoor een tracé te kiezen dat zo weinig mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt. 
Gezien het storende effect is hij niet voor de mogelijkheid Larenseweg. Hij ziet voldoende andere 
mogelijkheden om tijdsbe..·,paring te realiseren dan een afslag bij Anna's Hoeve te maken. De weg 
langs Anna's Hoeve wil hij zo laten. 

Dhr. Wolfheeft hier niets aan toe te voegen. 

Dhr. Meulman is verheugd over de unanimiteit voor de sneltram. Hij vindt dat men hier hard aan moet 
werken, maar voorziet dat het lang kan duren. In die tussentijd is een snelbus een oplossing, maar hij 
is van mening dat een tijdwinst van 3 à 4 minuten onvoldoende is om daarvoor een afslag bij Anna's 
Hoeve te maken. 

De derde stelling luidt: "Indien eigendom en beheer van het natuur- en recreatiegebied Anna's 
Hoeve overgaan van de gemeente Hilversum naar een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld het Goois 
Natuurreservaat) mag dat alleen gebeuren als deze nieuwe eigenaar: 
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- het huidige beheersplan onderschrifft 
'Volgende beheersplannen opstelt die in het 
'Verlengde liggen 'Van de huidige doelsteUingen 
en intentie van het lopende beheersplan". 

Mevr. Sebus onderschrijft deze stelling .. Ze mist 
hierin de voorwaarde dat de vrijwilligers die in 
Anna's Hoeve actief zijn meegenomen worden 
door het Goois Natuurreservaat (GNR). 

Dhr. v.d. Ploeg stelt dat er geen verschillen be
staan over de ideeën met betrekking tot het te 
voeren beheer tussen de gemeente en GNR. Wel 
bestaat er verschil van mening over de snelheid 
waarmee dit beheer gerealiseerd moet worden. Op 
dit moment voert de gemeente een discussie met 
GNR over het tijdsaspect. Hij stelt dat GNR veel 
ervaring heeft met vrijwilligers en dat deze bij het 
GNR erg welkom zijn. Verder deelt hij mede dat 
de gemeente een belangrijke participant is van GNR. 

Dhr. Wolf is van mening dat de problemen zitten in de wijze van uitvoering van de plannen. Hij vind 
het van groot belang wanneer de vrijwilligers meegenomen worden naar GNR omdat zij reeds de 
kennis hebben. 

Dhr. Meulman heeft hier niets aan toe te voegen. 

Mevr. Weijers benadrukt dat beide, gemeente en GNR, één doel nastreven, namelijk het beschermen 
van de natuur. Ze vindt het een logisch gevolg dat het beheersplan van de gemeente ook door het 
GNR wordt overgenomen. 

De volgende stelling: "De weg o'Ver Anna's Hoe'Ve 
moet 'Voor het doorgaande gemotoriseerde 'Ver
keer worden afgesloten. Op de hierdoor 'Vrijko
mende grond kan het tracé 'Van de sneltram rich
ting Huizen geprojecteerd worden". 

Dhr. V.d. Ploeg heeft geen moeite met deze stel
ling, temeer omdat hij geen automobilist is. Mocht 
dat noodzakelijk zijn, dan wil hij deze ruimte wel 
gebruiken ten behoeve van de sneltram. 

Dhr. Wolf vindt deze stelling niet aan de orde in 
relatie tot de sneltram. 

Dhr. Meulman heeft de diverse mogelijkheden met 
betrekking tot het tracé voor de sneltram bekeken. 
Een van de mogelijkheden is het tracé langs de 
A27 om Anna 's Hoeve heen richting het nieuwe 
ziekenhuis. Op die manier heb je de oude weg niet 

HOEZO SNELTRAM? 

iK RU HieR 
. ti AL JAREN" .. --------

nodig. Voor hem hoeft deze weg niet helemaal afgesloten te worden, maar zou gebruikt kunnen 
worden voor langzaam verkeer of ter ontlasting van andere wegen. 

Mevr. Weijers wil de weg niet zomaar afsluiten. Ze vindt dat Eemeroord, Nieuwenoord en Draken
burgh goed bereikbaar moeten blijven. Ze stelt dat het doorgaand verkeer niet zo groot is, maar ze is 
er wel voor de weg voor vrachtverkeer af te sluiten. 
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Mevr. Sebus is wat betreft de sneltram voor het 
tracé langs de snelweg en de spoorlijn. Ze vindt 
dat er wel over afsluiting van deze weg nagedacht 
moet worden. 

De volgende stelling: "Zodra er mogelijkheden 
zijn om de RWZI-Oost op te heffen moet het 
~rijkomende terrein ingericht worden als natuur
gebied. Het ~ormt daarmee een groene buffer 
aan de rand ~an Hil~ersum. De gemeente tal 
hiermee ook duidelijk aantonen dat naast wo
ningbouw, kantorenbouw en bedrij~enbouw ook 
aan natuurbouw gedaan moet worden. Dit ter
rein dat al een milieubestemming heeft is daar 
teer geschikt ~oor." 

Ook deze stelling vindt dhr. Wolfniet aan de orde. 
We praten de eerste 20 jaar nog niet over de slui
ting van de RWZI. Hij zou graag zien dat Anna 's 
Hoeve eerst eens als een volwaardig natuurgebied aangemerkt wordt. Hoe het terrein ter zijner tijd bij 
verplaatsing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ingericht moet worden laat hij open. 

Dhr. Meulman stelt dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie een redelijke goede installatie is. Mocht het 
Zuiveringschap ooit besluiten tot sluiting, dan zullen de mensen dat in hun portemonnaie merken Hij 
vindt niet dat dit terrein pertinent natuurgebied moet blijven en sluit woningbouw niet uit. 

Mevr. Weijers ziet opheffing van de RWZI niet in de nabije toekomst gebeuren. Zij zou er een ruime 
bestemming aan willen geven en op het moment dat het werkelijk actueel is afwegen wat de juiste 
bestemming is. Ze sluit op dit moment niets uit. 

Mevr. Sebus vindt dat er al zoveel natuurgebied rond Hilversum wordt afgeknabbeld en pleit er voor 
het gebied ter zijner tijd te ~1:emmen voor natuurgebied en sportvelden. 

Dhr. v.d Ploeg twijfelt eraan of het nog wel 20 - 30 jaar zal duren voordat de RWZI gesloten zal 
worden. Hij erkent dat het bedrijf op dit moment als hinderlijk kan worden bestempeld en hij vindt 
dan ook dat de Hinderwet kritisch moet worden toegepast. Men werkt nu volgens een verouderde 
vergunning, die aangepast dient te worden. Hij denkt dat over 10 - 20 jaar de vraag naar voren komt 
wat er met de RWZI moet gebeuren. Op termijn is een dergelijk bedrijf zo dicht bij een woonbuurt 
niet meer te handhaven. In Hilversum is te weinig ruimte om een bedrijf zo maar te verplaatsen. Hij is 
er niet voor om op dit terrein woningbouw te plegen, wel is hij voor bedrijven met laagbouw. Vooral 
als je hiermee problemen in de binnenstad kunt oplossen. 

Nu krijgt de zaal nog voor de laatste keer de gelegenheid vragen te stellen. 

Dhr. Harder vindt het tracé voor de sneltram en de buslijn in tegenspraak met de opmerking het 
gebied volwaardig in te richten als natuurgebied. Verder merkt hij op dat het verplaatsen van de 
RWZI een idee is van de gemeente en hij neemt aan dat men hier nog achter staat. 
Hij pleit er verder voor het compensatiebeginsel te hanteren en als er dan toch een sneltram komt, het 
terrein van de RWZI te bestemmen voor natuurgebied. 

Dhr. v.d. Linden vraagt dhr. v.d. Ploeg of het de bedoeling is hinderlijke bedrijven in de binnenstad te 
ruilen voor de hinderlijke zuiveringsinstallatie. 

Dhr. Kremer klaagt over al de geparkeerde auto's die op zondag langs de weg naar Anna's Hoeve 
staan. 
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Dhr. van Buren pleit ervoor het vrijkomende ge
bied te bestemmen voor natuurgebied. 

De laatste stelling luidt: 
"Hoe moet Anna's HoelIe er in het jaar 2015 uit 
zien; 
- t.a.lI. bodemjwatersanering 
- t.a.1I. ontwikkeling rond busjsneltramllerbin-

dingen 
- La. w. ecologische ontwikkelingen. 

en hoe denkt u dat Anna 's HoelIe er in het jaar 
2015 m.b.1. deze punten aan toe is?" 

Mevr. WeUers vindt dat het gebied er in ieder 
geval schoon uit moet zien, met een zoefende 
sneltram met hieruit een prachtig uitzicht over 
Anna's Hoeve. Ecologisch vindt ze dat het zijn 
natuurlijke gang moet laten gaan. Ze denkt dat alle 
inspanningen erop gericht moeten worden de bodem schoon te krijgen. We moeten steeds weer het 
rijk ervan zien te overtuigen dat dit een waardevol gebied is en dat de vervuiling zeer em<;tig is. Ze 
hoop dat het rijk middelen ter beschikking stelt voor de sneltram. Ze denkt dat het met de ecologische 
ontwikkelingen wel goed komt. Ze hoopt dat het tracé voor de sneltram langs de spoorbaan gereali
seerd zal worden. 

Mevr. Sebus heeft, met het idee dat er als er niets verbetert, een nogal zwartgallige toekomstvisie op 
papier gezet, waarin Anna's Hoeve is uitgeroepen tot 'wilddierenpark' , met in de vijvers slijmerig 
groen drab en blauwzwart metaalkleurig water waarin soorten van viskrokodillen en 
piranha's zwemmen. 

Ohr. V.d. Ploeg is er voor ter plekke compenserende maatregelen te nemen. Het kan volgens hem niet 
de bedoeling zijn dat nieuwe bedrijven wederom hinder in de omgeving veroorzaken. Wat betreft het 
verkeer op de weg naar Anpa's Hoeve vindt hij dat gemotoriseerd verkeer op deze weg verminderd 
moet worden. Hij stelt dat het terrein van de RWZI meegenomen moet worden bij het verhuizen van 
hinderlijke bedrijven uit de binnenstad. De sanering van de bodem vindt dhr. v.d. Ploeg van groot be
lang. Wat betreft de waterverontreiniging merkt hij op dat door de zandgronden de verontreiniging 
zich snel verspreidt en dat ook onze drinkwatervoorziening wordt aangetast. Hij hoopt dat over 25 
jaar de verontreiniging verleden tijd zal zijn. Wat betreft de sneltram is hij ervan overtuigd dat die er 
over 25 jaar zal zijn, om het gebied van de Anna's Hoeve heen. Hij denkt dat dit gebied ecologisch 
gezien voor wild een goede plek zal zijn en dat het een goede bufferzone vormt tussen Hilversum en 
AmersfoortjU trecht. 

Dhr. Wolf vindt dat over 25 jaar de bodemsanering moet zijn uitgevoerd, dat het Laarder Wasmeer 
geschoond moet zijn en er een waterinfiltratieput aangebracht moet zijn. De sneltram moet langs de 
spoorlijn en A27 zijn aangelegd en hij vindt dat er ecologisch veel verbeterd moet zijn. Qua verwach
tingen is hij wat positiever gestemd als mevr. Sebus. Verder denkt hij dat de sportclubs zullen spelen 
op kunstgras, om de vergiftigde grond af te dekken. 

Dhr. Meulman zegt dat het compensatiebeginsel steeds meer als beleidsinstrument wordt gehanteerd. 
Nogmaals stelt hij dat als de weg langs Anna 's Hoeve niet meer nodig is, wat hem betreft deze mag 
worden afgesloten, behoudens voor het bestemmingsverkeer. Voor de toekomst hoopt hij dat de 
natuur weer in evenwicht komt. Hoe het er uit komt te zien, hangt mede af van het beschikbare geld. 
Hij vindt dat het rijk moet meebetalen aan de saneringen. Over 25 jaar is de RWZI afgeschreven en de 
discussie volgt dan wat er met het terrein moet gebeuren. Hij vindt dat de hinderwet strakker gehan
teerd moet worden. Hopelijk L<; tegen die tijd de sneltram gerealiseerd. Hij stelt tot slot dat er nog veel 
problemen opgeiost dienen te worden, voor we een ideaal plaatje hebben. 

19 



Tot slot van de forumdiscussie dankt de voorzitter alle forumleden voor hun duidelijke visie op de 
stellingen en hij dankt alle aanwezigen voor hun getoonde belangstelling. 

Ook dhr. Harder is van mening dat we vanavond veel verduidelijkend meningen hebben gehoord. Hij 
spreekt de hoop uit dat deze positieve geluiden binnenkort werkelijkheid zullen worden. Aan de 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zal het niet liggen en hij waarschuwt de politici rekening te 
houden met deze vereniging. Ook hij dankt de forumleden en de inleiders van deze avond. 
Verder dankt hij nog Ronald Sinoo die bij alle stellingen een aardige prent heeft getekend en de 
afdeling Landmeten voor het beschikbaar stellen van luchtfoto's. 

Uitslag enquête 
op- en afritten A27 

In de vorige Courier hebben wij al gemeld dat er een enquête gehouden zou worden over mogelijke 
op- en afritten van de A27 ter hoogte van de Weg over Anna's Hoeve. Wel nu, er zijn 2050 enquête
formulieren bezorgd in de wijk grenzend aan Anna 's Hoeve (A. Fokkerweg - Lorentzweg - Jan van 
der Heydenstraat - Oosterengweg - Mussenstraat - A. Fokkerweg). Hierbij werd eerst een stukje 
informatie gegeven, waarna vervolgens een mening gevraagd werd. Het was mogelijk om uit drie 
keuzemogelijkheden te kiezen, namelijk: 

Ondergetekende 
is erg bezorgd over de aanleg van op- en afritten voor de bus en het overige verkeer van de A27 en 
zegt op dit moment hier neen tegen; 

- is geen tegenstander van op- en afritten voor bus en overig verkeer; 
- heeft momenteel geen mening. 

Ingevulde en getekende strookjes moesten vrijwillig worden terug bezorgd. Het resultaat van deze 
enquête is vervolgens bekend gemaakt op het minisymposium van 5 maart j.l. Tot onze grote 
verrassing was het antwoord van de bewoners van de geënquêteerde wijk overdonderend. Op 10 
maart j.l. was het resultaat: 

Verspreid 
terug ontvangen 

Antwoord 
tegen 
voor 
geen mening 

2050 formulieren 
269 = 13,1 % 

268 = 99,6% 
o 
1 = .0,4% 

Het is duidelijk, niemand in Hilversum-oost zit te wachten op nieuwe op- en afritten voor bus entof 
overig verkeer dat gebruik moet maken van de Weg over Anna's Hoeve. Aan een nieuwe weg langs 
bijvoorbeeld de spoorlijn is derhalve al helemaal geen behoefte! 
De bestuurders van de gemeente Hilversum en ook Laren, Blaricum en Huizen moeten zich nu toch 
wel even achter hun oren krabben. Voor wie zouden die nieuwe op- en afritten ook weer zo goed en 
nuttig zijn? In ieder geval niet voor de mensen die er vlak bij wonen. Zij zijn bereid gebruik te blijven 
maken van de huidige verbindingen. Voor hen zijn die goed genoeg. Er is geen behoefte aan slechts 
een geringe tijdwinst ten koste van weer een stuk natuur, veel kosten en extra overlast door verkeer. 
Wij zullen de gemeentebesturen van bovengenoemde gemeenten op de hoogte brengen van deze 
uitslag en daarmee de mening van de inwoners van een groot deel van Hilversum-oost weergeven. 
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Agenda algemene 
ledenvergadering 

Zaterdag 21 april in Bosr~1aurant Anna's Hoeve Liebergerweg 301 te Hilversum. Aanvang 14.00 uur 

1. Opening 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 november 1989 
3. a. Ingekomen stukken 

b. uitgaande stukken 
4. Jaarverslag van de secretari."1 
5. Be!:,preking van het financieel beleid 

a. Verslag van de kascontrolecommissie 
b. Vaststelling van de rekening over 1989 
c. Vaststelling van de begroting over 1990 
d. Benoeming van de kascontrolecommissie 

6. Bestuursverkiezing 
De navolgende bestuursleden zijn aftredend: 
De heren 1. Deijs, J. Harder en W. Deijs. Zij stellen zich herkiesbaar. 
De heer H.A.P. Kreijkamp is tussentijds benoemd als tijdelijk secretaris. Hij is bereid dit te blijven 
doen tot de jaarvergadering in 1991. Deze benoeming zal op de vergadering bekrachtigd moeten 
worden door de leden. 

7. Plannen van het bestuur in 1990 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Na een korte pauze zal de heer M. Stevens, beheerder van het bezoekerscentrum Corversbos van 
Natuurmonumenten een korte dialezing houden. Het onderwerp is: 'De 's-Gravelandse buiten
plaatsen'. 
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T. Rozema 

Het jaar 1989 was voor onze vereni
ging een jubilemnjaar. Het bestuur en 
de leden vierden het eerste lustrum, 
want op 17 april bestonden we pre
cies vijf jaar. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar 
tienmaal in vergadering bijeen. Op 15 
april 1989 werd de voorjaarsleden
vergadering gecombineerd met de 
jubilemnviering. Dit vond plaats in 
restaurant Anna's Hoeve. Restaurant 
Anna's Hoeve was hiertoe een gulle 
gastheer. Tijdens deze bijeenkomst 
werd een boekje over de geschiedenis 
van Anna's Hoeve gepresenteerd. De 
schrijver hiervan, de heer C. van 
Aggelen, had op verzoek van het be
stuur dit boekje geschreven. Door 
zijn vele werk voor de historische 
kring Albertus Perk had hij zich hier 
al in verdiept. Ons bestuurslid de heer 
J. Harder zorgde voor de eindredactie 
hiervan. 
De voorzitter had het genoegen om 
het eerste exemplaar tijdens deze 
bijeenkomst aan de burgemeester van 
Hil versmn, mevrouw Kraaijeveld -

J aaroers{ag 
van de 

secretaris 
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Wouters, te kunnen overhandigen. De burgemeester liet hiermee blijken dat zij het bestaan van onze 
vereniging belangrijk vindt. 
Daar deze jublilemnbijeenko~1 en de ledenvergadering gecombineerd en op een zaterdagmiddag 
werd gehouden, leverde dit de ruime belangstelling van 110 personen op. Verder waren er di verse 
mensen van de plaatselijke pers aanwezig, zodat ook op die manier de bekendheid van onze vereni
ging vergroot werd. 

Onze tweede ledenvergadering werd op 11 november gehouden, eveneens in restaurant Anna's 
Hoeve. De belangstelling hiervoor was minder dan voor de vergadering van 15 april. Na het officiële 
gedeelte was er de mogelijkheid om de foto's van onze jubileumbijeenkomst te bekijken. De heer 
Brandenburg besloot de bijeenkomst met een korte dialezing over 'Het bedreigde milieu'. 

Schoonmaakacties 
Deze werden gehouden op 29 maart en 18 oktober. Opnieuw bleek dat onze vereniging weer het 
nodige reclamefoldermateriaal op te ruimen kreeg. Steeds weer ageert het bestuur hiertegen. Een 
afvaardiging van het bestuur heeft diverse malen contact gehad met de dienst Groenvoorzieningen 
van de gemeente Hilversum. Hierbij werd o.a. de organisatie van de opruhnacties doorgesproken. 
Gelukkig vindt het bestuur daar steeds weer een bereidwillig oor, al blijven we op gezette tijden 
elkander stevig in de haren vliegen. 
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Bestuur 
Het bestuur bestond op 1 januari 1989 uit de navolgende dames en heren: 
G. Toes 
T. Rozema 
J. Deijs 
J. Harder 
H. Toes 
W. Deijs 
S.C.G. Schlüter 
A. Schnitger 
vacature 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2e voorzitterfred. 
2e secr.fledenadm. 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 
bestuurslid 

Tijdens de ledenvergadering van 15 april werd de vacature van bestuurslid opgevuld. De heer P.A.G. 
Jacobs bood zich spontaan aan, waardoor weer een volledig bestuur ontstond. Tevens werden op deze 
vergadering de heren T. Rozema en A. Schnitger en mevrouw S.c.G. Schlüter herkozen. 
Helaas moest tegen het einde van het verslagjaar afscheid genomen worden van de secretaris. Door 
steeds drukker wordende werkzaamheden kon hij helaas zijn inzet niet meer combineren met de 
belangen van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering van 11 november werd de heer H.A.P. 
Kreijkamp bereid gevonden het secretariaat te gaan waarnemen. 

Derhal ve bestond het bestuur op 31 december 1989 uit: 
G. Toes voorzitter aftredende 1991 
H.A.P. Kreijkamp secretaris aftredende ]992 
J. Deijs penningmeester aftredende 1990 
J. Harder 2< voorzitter/red. aftredende 1990 
H. Toes 2< secr.fledenadm. aftredende 1991 
W. Deijs bestuurslid aftredende 1990 
S.C.G. Schlüter bestuurslid aftredende 1992 
A. Schnitger bestuurslid aftredende 1992 
P.A.G. Jacobs bestuurslid aftredende 1991 

Onze voorzitter werd tijdens het verslagjaar getroffen door een lang ziekbed. Veel steun heeft hij van 
tal van onze leden mogen ontvangen, het welk hem er mede weer bovenop geholpen heeft. Hierdoor 
hopen wij nog lang van zijn kwaliteiten en wanne persoonlijkheid te kunnen genieten. 

Ledental en -administratie 
Het ledental bestond op 1 januari 1989 uit 692 leden. Op 31 december 1989 was het ledental 733 
leden. 

De Anna's Hoeve Courier 
Het vertrouwde oranje gekleurde communicatiemiddel tussen be~,-tuur en leden verscheen in het 
verslagjaar slechts tweemaal. Door verschillende factoren kon het niet vaker verschijnen, het bestuur 
wil zo snel mogelijk weer de normale frequentie van driemaal per jaar. 
Dank brengt het bestuur aan de redacteur en zijn echtgenote voor het vele werk wat zo'n blad toch 
iedere keer met zich meebrengt. 

Propaganda 
Via de plaatselijke bladen probeert het bestuur aandacht te vragen voor haar werk en meer speciaal 
voor Anna's Hoeve. Veelal lukt dit ook en daar zijn wij zeer verheugd over. Thans, met een boe~e 
over Anna's Hoeve, kunnen we zeer gericht propaganda voor het gebied voeren. De uitgave van het 
boekje is in verschillende boekwinkels te vinden, alsmede bij onze penningmeester en de voorzitter. 

Jubileumactiviteiten 
Het bestuur heeft geprobeerd het jubileum van onze vereniging op diverse wijzen gestalte te geven. 
Zo werd, zoals reed..'i gememoreerd, een schrijver gevonden die middels een boekje het gebied en zijn 
rijke historie heeft weer gegeven. 
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Verder werd er een puzzeltocht door middel van paaltjes in het gebied uitgezet en werd er een 
kleurwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van alle klassen van de basisscholen in Hilver
sum-oost. Vierhonderd leerlingen leverden een kleurplaat in. 
Op 7 en 8 oktober was er een grote overzichtstentoonstelling in het schoolgebouw van de Scholenge
meenschap De Rading aan de Anthony Fokkerweg te Hilversum. Hier werden de winnaars van de 
puzzeltocht en van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Door de overweldigende belangstelling van 
zowel de kinderen als ouders, was dit een zeer geslaagd evenement. 

Slot 
Terugkijkend op ons eerste lustrum, kunnen we genieten van 
wat onze vereniging tot nu toe heeft bereikt. Helaas dwingen de 
omstandigheden ons dat dit maar heel even kan. Gedurende het 
jubileumjaar bleven er bedreigingen voor ons Anna's Hoeve 
bestaan, sterker nog, er kwamen er zelfs bij! 
De overdracht van het gebied aan het Goois Natuurreservaat 
(zover is het nog niet), waterveronttrekking aan de vijvers ten 
behoeve van de sportvelden, banken die los staan, enzovoorts. 
Nieuw zijn de feiten die wijzen op een zware bodemverontrei
niging in en om de sportvelden, terwijl het probleem van de 
busafslag op de A27 steeds actueler wordt. 
Het bestuur vraagt zich in gemoede af: hoe kan de politiek dat 
alles rijmen met aan de ene kant een Nationaal Milieu Beleids
plan en aan de andere kant de afbraak van de natuur. Het posi
tieve nieuws is dat de gemeente met daadwerkelijk uitgewerkte 
plannen voor een hondenaanlijngebod in Anna's Hoeve kwam. 
Zo ziet u maar. Er liggen nog veel gevaren op de loer voor ons 
Anna 's Hoeve. Daarom is het noodzaak dat onze vereniging 
groter en sterker wordt. Dan luistert men steeds meer naar ons. 
Het is tenslotte ook uw toekomst waarover men beslist. 
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Overzicht inkomsten en 
uitgaven over 1989 

Inkomsten Uitgaven 

Saldo kas per 1-1-1989 f 54,06 Kamer van Koophandel f 61,00 
Saldo giro per 1-1-1989 f 480,71 Kantoorbehoeften f 17,60 
Saldo bank per 1-1-1989 f 3.610,83 Lief en Leed (representatie) f 246,20 
Contributies f 5.649,45 Tentoonstelling & puzzeltocht f 800,25 
Rente giro f 5,37 Anna 's Hoeve Courier f 903,20 
Ink. consumpties tentoonstelling f 18,50 Drukwerk f 125,00 
Inkomsten jubileumboekje f 1.202,50 Drukwerk jubileumboekje f 3.349,68 
Overboeking bank naar kas f 300,00 POlto f 279,10 
Giften f 15,00 Ledenadministratie f 411,47 
Giften t.b.v. jubileumboekje f 693,50 Schoonrnaakacties f 51,77 
Giften t. b. v. tentoonstelling f 650,00 Vergaderingen f 221,03 

Overboeking bank naar kas f 300,00 
Terugstorting teveel bet. contr. f 990,00 
Saldo kas per 31-12-1989 f 163,98 
Saldo giro per 31-12-1989 f 2.912,23 
Saldo bank per 31 -12-1989 f 1.847,11 

Totaal f 12.679,92 Totaal f 12.679,92 

rLedenbëstand per 31-12-1989: 733 leden 

Begroting voor 1990 

Inkom'iten Uitgaven 

Saldo 1989 f 4.923,32 Kamer van Koophandel f 61,00 
Contributies f 5.000,00 Kantoorbehoeften f 250,00 
Giften f 100,00 Lief en leed (representatie) f 250,00 
Rente f 25,00 Anna's Hoeve Courier f 1.250,00 

Drukwerk f 300,00 
Porto f 300,00 
Ledenadministratie f 600,00 
Vergaderingen f 500,00 
Schoontnaakacties f 150,00 
Diversen f 1.500,00 
Batig saldo f 4.887,32 

Totaal f 10.048,32 Totaal f 10.048,32 
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Het hondenaanlijngebod 

J. Harder 

Tijdens de vergadering van de commissie Milieu op 14 februari j.l. en de vergadering van de commis
sie Algemene Bestuurszaken op 21 februari j.l. werd het hondenaanlijngebod in Anna's Hoeve 
besproken. Bij die beide vergaderingen heeft schrijver dezes namens de Vereniging tot Behoud van 
Anna' s Hoeve de mening van ons bestuur hierover kenbaar gemaakt. Door deze inbreng werd er 
eindelijk duidelijkheid gebracht in de nogal ingewikkeld opgestelde informatie over het aanlijngebod. 
Bij velen bestonden er allerlei misverstanden. 
Op vragen van enkele raadsleden antwoordde de burgemeester, dat zij er als hoofd van de politie voor 
zal zorgen dat er straks ook een effectieve controle is. "De burgers moeten beseffen dat er gecontro
leerd wordt; dat moet goed ingeprent worden", aldus de burgemeester. De gemeente heeft steeds 
toegezegd dat het aanlijngebod in 1990 nog van kracht zal worden, vóór het broedseizoen. 
Hoe men een en ander in het terrein zichtbaar wil maken voor de burgers is nog onduidelijk. Logisch 
lijkt het mij dat er goede bordjes geplaatst worden met informatie over aanlijnen of niet. 
Om u alvast op de hoogte te brengen van wat nu besloten is. is bijgaand kaartje afgedrukt. De . 
volgende regels gaan gelden: .. 

...... voetpaden 

= vorhardo wegen 

1 Speelweide 
2 Speelweide,ijver 
3 Witte Strandje 
4 Restaurant 
5 Woningen Anna's Hoeve 
6 De Berg 
7 Bergvijver 

Gemeente Hilversum 

8 Heitje 
9 Geiteweit)e 

10 Bospoel 

\ 

A.Op het terrein direct langs de Anthony Fokkerweg mogen honden het gehele jaar loslopen. 
B. In het gebied tussen strook A, de spoorlijn, de brug met het Berkenlaantje en het afgesloten deel 

van de Liebergerweg moeten honden het gehele jaar aangelijnd zijn. 
C.In de rest van Anna's Hoeve moeten honden aangelijnd zijn in het broedseizoen (15 maart - 15 

juli). Buiten die tijd mogen honden daar onaangelijnd lopen. 
Het bestuur van onze vereniging is van mening dat deze oplossing de beste is voor alle belanghebben
den. Hondenbezitters kunnen hun hond eerst aan de rand van de bebouwing laten uitrennen en 
vervolgens rustig verder wandelen. Vissers, wandelaars en spelende kinderen op de Speelweide of bij 
de ganzen en eenden kunnen nu rustiger en veiliger hun gang gaan. 
Laten we hopen dat iedereen zich nu ook aan de regels gaat houden. Uw ervaringen hiennee ;. .:: .. ;:~.<.?~~i;"''1;;,~ 
vernemen wij graag. 
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Geen wateronttrekking meer 
in Anna's Hoeve 

J. Harder 

Zoals u weet protesteerden wij in juli 1989 per brief tegen het wegpompen van oppervlaktewater uit 
Anna's Hoeve. Dat water werd gebruikt om de sportvelden mee te besproeien. Op 14 februari 1990 
was er van de gemeente een concept-antwoordbrief, als reactie op onze brief, ontvangen. Het concept 
werd besproken in de commissie Milieu van de gemeenteraad. 
Eerder had de Gooi- en Eemlander gemeld dat de gemeente ook in 1990 weer water weg zou pompen 
uit de vijvers van Arma's Hoeve (zie de Anna's Hoeve Courier 7e jrg. ill. 1, februari 1990). De 
concept-beantwoording van de gemeente hadden ook wij zo begrepen. Ook de meeste gemeenteraads
leden van de commissie Milieu hadden die indruk. 
Onder invloed van de vragen die wij stelden middels het burgerspreekrecht ontstond er een discussie 
over de n9Qdzaak van de wateronttrekking. Tot ons groot genoegen veranderde dit de besluitvorming 
in zeer positieve zin. De commissie was tenslotte unaniem van oordeel dat er vanaf heden geen water 
meer weggepompt mocht worden voor de sportvelden. Ook de wethouder stemde er toen mee in. Er 
moet nu door de gemeente een andere oplossing bedacht worden en wel vóór de zomervakantie. 
Voorwaar een prima resultaat na actie van onze vereniging! 

Vogelhut Laarder Wasmeer 

Veel mensen die in Anna 's Hoeve komen, kwamen vroeger waarschijnlijk ook in het Laarder of Grote 
Wasrneer. In 1958 is dat gebied afgesloten. Niettemin kunt u wel een bezoek brengen aan dat mooie 
terrein. In 1984 werd er binnen het natuurgebied een vogelhut in gebruik genomen. Ook deze hut kunt 
u bekijken. 
Op elke donderdagavond in juli en augustus zijn er excursies naar de vogelhut. Ze taan onder leiding 
van gidsen van de Vogel werkgroep het Gooi e.o. Er wordt dan alleen naar de vogelhut gegaan en 
daarin kan men een half uur tot enkele uren vertoeven. Vertrek eerste bezoek om 19.00 uur, 
vervolgens om 19.30 uur, 20.00 en 20.30 uur. 
Voorts worden en bezoeken georganiseerd op de eerste zaterdagochtend van bovengenoemde .. 
maanden. Vertrek eerste excursie 06.00 uur, vervolgens om 07.00 uur en 08.00 uur. Aansluitend kan 
om 09.00 uur een rondwandeling gemaakt worden met een boswachter of een I.V.N. gids. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursies. Heeft u een verrekijker neem deze dan mee. 
Startpunt van alle bezoeken is het toegangshek van het Laarder Wasmeer aan het einde van de 
Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij de Kamerlingh Onnesweg en ligt ongeveer in het 
verlengde van de Lorentzweg. 
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Voor de jeugd (13) 

Het kruiswoordraadsel van de vorige keer bleek voor veel kinderen geen problemen te geven. Er 
kwamen weer een aantal inzenders, de meesten waren goed. Het antwoord was: de letter N 5x. Alle 
inzender krijgen zoals beloofd binnenkort een attentie. 
Dan nu de volgende opgave. Ook deze is weer bedacht en getekend door Dia Deijs. 

Je ziet twee stapels blokken. De vraag is: hoeveel blokken zijn er uit stapel A en B samen wegge
haald. 

Stuur je oplossing vóór 1 juni 1990 aan de redactie, 
Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilversum of bel 035 - 852842. 
Vermeld ook je naam, adres en leeftijd. 
En je weet het, voor iedere inzender weer iet~ aardigs! 
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------------------------------------~ 

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

secretariaat: 

of bij: 

H.A.P. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84,1223 JL Hilversum, tel. 853619 

G. Tees, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid 
(minimum contributie f 3,65 per jaar); 

o mijn nieuwe adres is; . 

Naam: 

Adres: 

Postcode: ...... Plaats: ............................................................................................................... . 
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is eenuitgavevan de Vereniging tot behoud van Annals Hoeve e.a. 
opgericht 17 April 1984 

Het Bestuur. 

Voorzitter 
Secretaris 

G.Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum Te1855951 
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Penningmeester J.Deijs Mercuriusstraat17 1223 G.W.Hilversum 
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VOOR DE ALGEHENE ledenvergadering op 

d'O·~dag 20 november 1990 in 

een der zalen van de Ontmoetingskerk, 

Minckelersstraat hoek Anth. Fokkerweg 

aanvang 20,,15 uur" 

------------------------------------------------------------------~--~---------------------------------

10 Opening door de Voorzitter" 

20 Notálen van d e algemene ledenvergadering van 

21 april 1990 

Jo Ingekomen/ Uitgaande stukken" 

40 Plannen voor 19910 

6 0 lliezing en dia1s door de heer K. BOS, 

Secretaris van de Werkgroep sneltram Gooi en 

Vechts.treek . 

7" n63cussie naar aanleiding van voorgenoemde lezing 

8. Rondvraag 

90 Skyuting o 

-0-0-0-0-0-

Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld. 

Let evenwel op het gewijzigde aanvangsuur" 



Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. blzl 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 april 1990 

Lokatie: Restaurant Anna's Hoeve 

Aanwezig: Zie presentielijst (slechts 15 personen inclusief het bestuur) 

Afwezig: Zie absentielijst 

1. Opening 

Om 14.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de 15 aanwezige personen 
welkom. 

2. Notulen 

De notulen van 11 november 1989 worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen werden de volgende opmerkingen gemaakt: 

• Het symposium werd door 120 mensen bezocht. 

Het wegpompen van het water uit de vijvers van Anna's Hoeve gaat niet meer 
door. 

• Er was een geringe opkomst bij de schoonmaakaktie van 18 april 1989. Door de 
organisatie van het symposium hebben we te weinig tijd besteed aan de 
schoonmaakaktie. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er waren geen ingekomen en uitgaande stukken. 

4. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
Op 10 april 1990 hadden we 800 leden. 
Op 21 april 1990 waren dat al 816 leden geworden. Deze 16 leden ZIJn door één 
persoon binnengehaald. 

5. Bespreking van het financieel beleid 

Het financieel jaarverslag en de begroting voor 1990 worden goedgekeurd. Bij de 
begroting werd de volgende opmerking geplaatst: 

• De post Diversen moet zijn Diverse aktiviteiten. 

De banken gaan de kosten voor de acceptgiro's in rekening brengen. Dit is zowel voor 
de vereniging als voor de leden nadelig. 
Op het moment kost een bankafschrift de vereniging al ft. 1,50. 

Mevr. Slaap heeft al 2x in de kascontrolecommissie gezeten. Ze wil het nog éénmaal 
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doen. 

6. Bestuursverkiezing 

De heren J. Deijs, J. Harder en W. Deijs zijn herkozen. 
De heer H.A.P. Kreijkamp is tot de jaarvergadering in 1991 benoemd tot secretaris van 
de vereniging. 

7. Plannen van het bestuur 

Door het symposium wilden we meer inzicht krijgen hoe men en met name de politiek 
denkt over de busafrit van de A27 en de sneltram door Anna's Hoeve. 
Het bestuur heeft de volgende plannen: 

• We blijven nauwlettend de aktîviteiten rond de afrü van de A27 volgen. 

• Ook de aktiviteiten rond de sneltram worden op de voet gevolgd. 

• We willen Anna's Hoeve wat opvrolijken door bijvoorbeeld narcissebollen en 
dergelijke te planten. 

• We gaan de contacten met B&W en de gemeenteraad verbeteren. 

8. Rondvraag 

Er waren geen vragen. 

9. Sluiting 

De vergadering werd om 14.45 uur gesloten. 

De vergadering werd gevolgd door een dialezing van de heer Kortenhoever. 

• 



Van de voorzitter: 

Nu men voor het terrein van de Expohal een andere bestemming 

heeft, zoekt men een loka~ie waar men kermis en circus kan 

onderbrengen. 

Zo'n lokatie denkt men bij de gemeente gevonden te hebben. 

Waar denkt U ? Juist Anna's Hoeve. Degene, die met de snode 

plannen naar voren is gekomen, heeft vast en zeker een bedrag 

uit de gemeentelijke ideeënbus ontvangen. 

Het Qestuur van de vereniging tot öehoud van Anna's Hoeve 

heeft er in ieder geval geen goed woord voor over. Het is nu 

eenmaal zo, dat men in natuurgebieden geen circussen of 

kermissen neerzet en juist niet in die, die al zo kwetsbaar 

zijn. 

Wij roepen de Bestuurders van deze gemeente op, zich te we e r 

te stellen tegen deze gedachtengang. Laat daar toch nooit 

uitvoering aangegeven worden. 

De wethouder van milieu laat wel banken, doelpaaltjes etc. 

van de speelweide halen, omdat de grond verontreinigd zou zijn, 

maar dan wel kermis en circus op dit terrein. Kom nou, dat i ~ 

geen beste beurt van de nieuwe wethouder van milieu, van wie 

wij dachten, dat hij sympathiek tegen over ons werk stond. 

Wij hopen, dat het gezond verstand zal zegevieren. 

SCHONER 
GROENER 

G. Toes 

voorzitter. 



Er is sport en sport 

Begin september werd ik opgebeld door ~heer v.d. Greft van de 

Adelaar. Ze wilden mij eens spreken. Een afspraak was snel 

gemaakt en op maandagavond 10 september toog ik met de secretaris 

naar de Adelaarkantine. 

Daar werdsn wij o~tvangen door het Bestuur en dat had sen 

verzoek: Of de Vereniging tot Behoud va n Anna' s Hoeve bezwaar 

zou hebben tegen 5 terreinritten op 5 zond agen in de winter -

maanden en 1 grote veldrit op 10 februari 1991. 

Wij hebben gezegd, dat wij geen bezwaar hebben on der de bekende 

voorwaarden: de maandag daar na opruimen en dan willen wij graag 

daaraan medewerking verlenen. 

Het is natuurlijk wel te gek, als je een prachtige, mooie kantine 

hebt en je moet op de zondagen op de Hoorne boegse Heide gaan 

fietsen, terwij l douches, koffie alles bij Anna ' s Hoeve staat. 

Wij zijn van de vrienden van de Adelaar wel zeker van hun goede 

intentie en wij weten dat rotzooi opg eruim d wordt. Uit dien 

hoofde hebben wij de gemeente oo k onze goedkeuring doen toekomen. 

Kijk dat bedoel ik nou met sport. Gebruiken en opruimen. 

Wat ander s dan de sportvissers, die de afvalbakken niet kunnen 

vinden. 

De Voorzitter 

Als men constateerd dat er vuil gestort wordt of dat er huisraad 
kranten of andere troep in Anna,s Hoeve wordt gedum pt dan kunt het 
beste gelUk de Reinigingspolitie bellen. Hier volgt het numme r 

Rei ni gi ngs politie 02159 - 50944 

OpbeltUden. 07.30- 09.00 uur 
11.30- 12.00 uur 
13. 00- 13.30 uur 
15.30- 16.30 uur 

gebeurt in regionaal verband. 

• 



VAN DE SECR~'TARISo 

Ba het overweldigende succes van het door ons georganiseerde 

minisymposium hed het bestuur verwacht dat er voor de 

op, 21 ap.ril in BosrestaurantAnna' s Hoeve tehouden algemene 

ledenvergaderingook een grote belangstelling zou bestaan .. 

Niets was minder waaro 

Ho,ewel er een aantrekkelijk programma was vastgesteld met 

een dia-lezing door een medewerker van het Gooisch Natuur

reservaat , was de belangstelling op zIn zachts gezegd: zeer 

miserabel o Ook een aantal bestuursleden was verhinderd deze 

vergadering bij te wonen, doch aan aanwezigheid van slechts 

8 leden, mag toch op zijn minst miserabel worden genoemd .. 

Wat was hiervan de reden o Dit was voor het bestuur ook maar 

gissen o Was het het mooie weer, of was de publicatie in het 

exllra nummer van de Anna's Hoeve courier te vroegtijdig .. 

Wij weten het niet doch de 'vegblijvers hebben wel het een en 

ander gemist, wa~tde dia-lezing door de heer Kortenoever kan 

het GoN .. R .. over de villa's in 's Graveland was alleszins ~e 

moeite waard" 

Wij hopen maar dat er bij een volgende vergadering meer leden 

Van hun bel.angstelling blijk zullen geven .. 

HET AANLIJNVERBOD 

Nadat door het Gemeentebestuur van Hilversum aan aanlijnverbod 
een &,edeelte van 

was ingesteld voor/het na tuurge'bied 11 Anna' s Hoeve " werden er 

op een aantal plaatsen door het Bestuur bordjes geplaatst, doch 

hoe groot was onze verbazing dat reeds de volgende morgen al deze 

bordÓes waren verdwenen o De daders hiervan waren natuurlij k niet 

meer te achterhalen, doch wij als bestuur vinden het een zeer 

laakbare daad 9 om ander&' 'vöorden maar niet te gebruiken .. 

Ook het muilkorfgebod van pi ttbull-terriers ''lord t doo r velen 

" aan de welbekende laars 11 gelapt o Wat te zeggen van de dame 

die vrij regelmatig met een 2_tal van deze dieren des morgens met 

de auto haar 11 lieverdjes 11 komt uit laten .. Wij als bestuur zouden 
,., 

U willen vragen, noteer het autonummer van deze " lady " an 

waarschu'v ~~n van de bestuursledeno De namen staan op de omslag 

van deze courier vermeld o Dan kunnen wij als bestuur de nodige 

maatregelen daartoe nemen o De Hoofdiaapecteur ~r GemoPolitie te 

Hilversum is van dit voorval schriftelijk ia kennis gesteld o 

Mogen wij op Uw mede"\verking rekenen .. 

• 



DONDERDAG 5 APRIL 1900 

Sanering van vervuilde grond 

c 
a's 

ven 
(Van onze verslaggever Bert-Jan Klein) 

IIn. VERSUM ....:.. De provincie Noord-Holland wil een deel van het 
natuurgebied Anna's Hoeve afgraven en het grondwater zuiver~n. 
Het gaat om een rij tuinen van huizen aan de Meerweg~ het gebIed 
van de wielerbaan, het voormalige trainingsveld, drie voetbalvel
den en de speelweide. Gehoopt wordt op die manier verdere 
verspreiding van de bodem- en grondwatervervuiling te voorko
men. 

De kosten van de sanering bedra
gen naar schatting tussen de vijftig 
en zeventig miljoen gulden. De pro
vlI1cie heeft hiervoor een krediet
aanvraag ingediend bij het ministe
ne van volksgezondheid . ruimteliJ
ke ordening en milieu. Wanneer het 
ministerie het geld beschikbaar 
st.elt . is echter nog met bekend. 

Een onderzoek m 1986 had uitge· 

.,.,Sa e e 
Cl 

wezen, dat de bodem en het grond
water bij Alllia's Hoeve ernstig 
verontreinigd zijn met een groot 
aantal schadelijke stoffen. Een deel 
van de verontreiniging is bovendien 
in het grondwater terechtgekomen, 
waardoor de winning van drinkwa
ter op de Larense Hel gevaar loopt. 
Anna's Hoeve is meei dan vijf'tJg 
Jaar gebruikt als stortplaats en ver
brandingsplaats van huisvuil. 

Bij een recent uitgevoord sane
ringsonderzoek zljn VleI' methoden 
van sanering van bodem en grond· 
water vastgesteld. De duurste va
riant. 157 mlljoen gulden. voorziet 
in het verwijderen van alle grond 
en het isoleren van het grondwater. 
De provincie en de gemeente Hilver
sum hebben echter gekozen voor 
een varIant waarbij een deel van de 

grond wordt verwijderd. maar het 
grondwater geheel gezuiverd 
wordt. 

Deze variant is goedkoper. tussen 
de vijftig en zeventig miljoen gul
den , maar dat is volgens woord
voerders van de gemeente Hilver
sum niet de reden dat hiervoor ge
kozen is. Volgens hen is het vooral 
belangrijk dat het grondwater ge
zuiverd wordt, omdat dit een be
langrijk gevaar vormt voor het mi
lieu en de drinkwatervoorziening. B 
en w van Hilversum zullen het sa
neringsonderwek binnenkort met 
de buurt en de raadscommissie mi
lieu bespreken . 

Hoeve 
em 2 a st r " 

• 



Overleg Vereniging met Wethouder Wolf ( Millieu) op 5-10-90 

Op 5 October j.l.had een eerste over~èg plaats met de nieuwe 

Wethouder van Millieu de heer Wolf. Tijdens dit overleg werd 

hem de uitslag van de enquete betreffende de op en afritten 

aangeboden.Met het verzoek om de uitkomst in de beraadslagingen 

mee te nemen. 

Er is noggeen nieuws omtrent de op en afritten en de buslijn 

welke gebruik zouden maken vangrondgebied van Anna,s Hoeve 

Het zelfde geldt voor de sneltram ( zie de agenda van 20 November 

Overdracht van Anna,s Hoeve aan Goois Natuurreservaat 

de Wethouder deelde mede dat men voornemens is deze overdracht per 

Januari 1991 gestalte te doen krijgen.Er zijn evenwel enkele voor

waar~enO.a. beheersplan overnemen,contact met vrijwilljgers groepen 

personeelsoverdracht( 1 Persoon) 

Structuut van het bestuur G.N.G. veranderen. ( democratisering ) 

Gemeente Hilversum blijft verantwoordelijk voor waterverontreiniging 

en bodemsanering. 

Op een vraag onzerzijds over een gesprek van ons bestuur en hetC.N.R. 

zei de heer Wolf toe een dergelijk gesprek voorhet einde van het 

jaar te bevorderen. Ookheeft hij toegezegd een excursie van de 

raadscommisssie millieu zaken en ons bestuur te organiseren. 

Dat kan evenwel niet eerder dan in November plaats vinden. 

Dits~p rek werd voor Anna,s Hoeve bijgewoond door G.Toes en J.Harder 

Zoals Uzal hebben bernerkt isde ~ndbak op de Speel weide van 
gerneentewege verwijderd e~rder werden de speeltoestellen al wegge
haal rl Een en ander isgebeurd in ver band met de bodemverontreiniging 

Ook zult U hebben geconstateerd dat de klappaal in de Liebergerweg 
een 20 meter naarvoren is ~ehaald en geflankeerd door 2 betonnen 
paalendichter bij de Ant.Fokkerweg is komen te staan. 
Aan de zijden zijn hiervan greppels gegraven. Dit om 6e voorkomen dat 
dit stuk weg een sluipweg wordt ,met gevaar voor recreanten. 

Op Woensdag 17Dctober was er weer de jaarlijkse schoonmaakaktie 
maar of men smorgens de bui reeds had zien hangen wij weten het niet 
maar slechts 10 vrienden waren er op 9 uur. Helaas om 10 uur 
stortreoende het en kon men onverrichter zaken huiswaarts 
HopelijkJssn volgende keer beter. 
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VOOR DE JEUGD ( 14 ) 

DEZE KEER EEN LETTERMIX VOOR JULLIE • 

ZOEK DE JUl S'rE '!!OO-qnEN VOOR DE AFGEBEELDE TEKENINGEN. 

A N S U Z X E 0 K L W 
D T 71 E H V C V B Y J 
E G F D T N S L H 1 D 
B E K E R J T 1 J K E 
F V C U Z E X E H P H 
O!j 

A L V 1 S F G S E P .. 
1'~ N D E P N S T R X R 

G W F G D U I P Y 
E S G N I ~1 E B 
N T B A G E J A 

N E D T~ ~ R C T I N 

• 

Heb je het juiste woord gevonden dan streep je die letters van 
d~t woord door.Als je ze allemaal hebt gehad blUven er dus letters 
over. SchrUf deze op en maak daar een woord van. 
~ie het langste woord heeft gevonden en de meeste letters hepft 
gebruikt. 
~int een prUs zo ook de de tweede en derde 

Inzendingen voor 1 Januari 1991 zenden aan de secretaris. 
van Anna's Hoeve Kamerling Onnesweg 84 1223 JL Hilversum 

op de enveloppe vermelden" Jeugdprijsvraag 14 " Doe je best. 
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'J o o r 0 n 7 e jon 9 8 enD u der 8 n k ,l U t s e 1 a a r s 

De "doe-hoek" 
EEN NES11<AST JE VOOR EEN 
KOOLMEES 

Benodigd: hout 113 x 13; 21 x 17 en 
45 x 4 (2 cm dik). 
dunne houtschroeven 
(4 cm lang) of spijkers. 
schroefoogjes, en verf of 
buitenbijts. 

Je kunt het spijkeren of schroeven. 
Schroeven is steviger. 
Gebruik niet te dikke spijkers of 
schroeven, anders splijt het hout. 

Zaag het houten plankje (113 x 13) zo, 
dat je 7 stukken krijgt. 
Vier stukken van 25 x 13, één stukje 
van 9 x 13 (de bodem) en twee stukjes 
van 2 x 13 (de la~es voor op de 
binnenkant van het deksel). Je kunt 
het best beginnen met de kleinste 
stukken er het eerst af te zagen. Je 
hebt dan nog wat houvast. 

a 

2S 

c 
v 

IJ 

, Kijk nu naar de tekeningen: 
I a. Het is heel belangrijk, dat het ~. ... Zetn. 
. bodemplankje de juiste af· 

metingen heeft (13 x 9 cm). 
Bevestig daar de linkerzijkant 11 
tegen (25 x 13 cm). 

b.jc. Doe hetzelfde met de rechter
zijkant (25 x 13 cm). en de 

b 

achterkant (25 x 13 cm). Zorg • 't e .7'7 
" 

dat de bovenkanten één rechte 
lijn vormen, anders past straks 
het deksel niet. 

d. Bevestig nu de voorkant 

. 
4 CIft 

v,," de 
ka,.,!:: . 

(25 x 13 cm). Het vlieggat heeft 
een middellijn van 3 cm. Het 
midden van het vlieggat komt • 
5 cm van de bovenkant. Het 
beste kun je zo'n mooi rond gat 
maken met een "zeven-
gaten boor". 

e. Maak nu het deksel. Spijker aan 
de binnenkant twee latjes f 
(13 x 2 cm) op 2 cm afstand van 
de achterkant en 4 cm van de '----f'-1II' 

zijkanten. Dat dient ervoor om 
het deksel Riet te laten ver- ~~)5 

3 
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schuiven. Al timmerend proberen 
of het goed past. 
De zijkant steekt straks zo'n 
2 cm over het nestkastie heen, 
en de voorkant van het deksel 
ongeveer 4 cm. Dat voorkomt 
inregenen. 
Nu aan de achterkant nog een 
lat voor het ophangen 
(45 x 4 cm). 
Je zou het kastje ook op kunnen 
hangen door middel van een 
paar schroefogen in de zijkanten 
en de onderkant en stevig 
(geplastificeerd) ijzerdraad. 
Bevestig nu het deksel met een 
paar haakjes en schroefoogjes 
zo, dat het niet inregent. 

Controleer nog even of er geen 
scherpe punten van spijkers of 

schroeven te voelen zijn aan de 
binnenkant. 
Schilder tenslotte de buitenkant. Laat 
het hout van binnen blank, anders 
schrikt de verflucht de vogels af. 
Veel succes. 

Voor de volgende "Doe-hoek" 
Allereerst komen er tips om het 
nestkastje zo op te hangen, dat je de 
meeste kans hebt, dat er vogels 
inkomen. 

En verder moet je alvast eens uitkijken 
of iemand in de buurt (of verderweg) 
bessenstruiken heeft. Het maakt niet 
uit of het rode, witte of zwarte bessen 
zijn. Kruisbessen mag ook 
In de volgende Jeugdnatuurwachter 
komt een stukje over dingen die je 
daarmee kunt doen. 

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

Secretariaat: H.A.P .Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl. 3,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is: 

Naam: ................................................................................... ................................................................. ....... .. ........ . 

Adres: ............... ..... .... ....... .. .... .... ........................................................................................................................... . 

Postcode: ..................................... Plaats ............................................................... : .......................................... . 



De 
Anna's Hoeve 

Courier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Per 1 januari 1991 is datgene wat wij Anna's Hoeve noe
men, overgedragen aan het Gooi's Natuurreservaat (er 
blijven toch nog verschillende delen gemeentelijk o.a. 
wegen en rijwielpaden, het restaurant en de parkeer
plaats). 
Wij blijven in de geest van wat wij de afgelopen zeven 
jaar hebben gedaan met vrijwilligerswerk (opruimactie en 
dergelijke) bezig want wij mogen toch wel stellen dat wij 
met 800 leden ons verantwoordelijk voelen voor Anna's 
Hoeve. 
Na een paar gesprekken met G.N . R hebben wij toch het idee 
dat daar wat meer begrip zit voor de kerngedachte van een 
gezonde en vrije recreatie. 
Om verwaarlozing van Anna's Hoeve zitten wij niet verle
gen, eerder zijn wij gebaat bij een prettige samenwerking 
tussen deskundigen en amateurs, al hebben die de afgelo
pen zeven jaar heel veel geleerd. 
Beste vrienden wij gaan een nieuw tijdperk tegemoet, la
ten het goede jaren in het belang van ons milieu worden, 
voor de ouderen en jongeren onder ons. 

Uw voorzitter 
G. Toes 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 20 NOVEMBER 1990 

Lokatie : Ontmoetingskerk 
Aanwezig: Zie presentielijst 
Afwezig : Zie absentielijst 

1. Opening 

Om 20.20 uur opent de voorzitter de vergadering en 
heet iedereen welkom. Er is ook een delegatie van de 
Werkgroep Sneltram aanwezig. Zij zullen na afloop van 
de vergadering een toelichting geven over het traject 
van de sneltram. 

2. Notulen 

De notulen van 21 april 1990 worden goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen werden de volgende 
opmerkingen gemaakt: 

Het dagelijks bestuur stapt naar de commissaris van 
politie. Er is geen enkele controle meer in Anna's 
Hoeve en daar moet verandering in komen. 

Er zijn nog geen kosten verbonden aan de acceptgiro's. 
De volgende voorstellen werden aangedragen: 
Zoek een bank die geen kosten in rekening brengt. 
Ga de contributie contant bij de leden innen. 
Maak adressen bekend waar de leden de contributie 
kunnen betalen. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

a. Ingekomen stukken 
Er is een brief ontvangen van de wielervereniging "de 
Adelaar" waarin zij vragen of wij akkoord gaan met ca. 
6 wielerwedstrijden in Anna's Hoeve. 

b. Uitgaande stukken 
Naar aanleiding van de brief van "de Adelaar" is er 
een reactie verstuurd. In deze brief staat vermeld dat 
wij als vereniging geen bezwaar hebben tegen 
wielerwedstrijden in Anna's Hoeve, mits zij na elke 
wedstrijd alles goed schoonmaken. 

4. Plannen van het bestuur 

Het bestuur heeft de volgende plannen: 

Er zal binnenkort een overleg zijn met de heer Wolf 
(wethouder van de gemeente Hilversum). 
Er zal een gesprek worden gehouden met 
vertegenwoordigers van G.N.R .. 
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Wij horen van de leden graag suggesties en adviezen 
m.b.t. Anna's Hoeve en omstreken. 

5. Rondvraag 

Mevr. Harder: Waarom mogen de honden niet loslopen op de 
speelweide? 
Antwoord: De ganzen en eenden worden te v eel opgejaagd en 
de kinderen spelen dan nagenoeg in de hondedrollen. 

Hr. Bouwhuis: Heeft u al iets over de k e rmis en circus 
gehoord? 
Antwoord: Het werd wel door de gemeenteraad gesuggereerd, 
maar we hebben werder nog niets vernomen. 

6. Sluiting 

De vergadering werd om 21.15 uur gesloten. 

De vergadering werd gevolgd door een toelichting op de 
sneltramtraject van de werkgroep Sneltram. 

• 



- 7 -

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

stond het jaar 1989 in het teken van ons eerste lustrum, 
het jaar 1990 gaf meerdere aktiviteiten te zien in het 
belang van het natuurgebied Anna's Hoeve. 
Het bestuur, op 1 januari 1990 bestaande uit: 

G. Toes Voorzitter aftredende 1991 
H.A.P. Kreijkamp Secretaris aftredende 1991 
J. Deijs Penningmeester aftredende 1993 
J. Harder 2e voorzitter aftredende 1993 
Mevr. H. Toes 2e Secretaris/ aftredende 1991 

Ledenadministratrice 
P.A.G. Jacobs 2e Penningmeester aftredende 1991 
W. Deijs Bestuurslid aftredende 1993 

(notulist) 
Mevr. S.C.G. Schluter Bestuurslid aftredende 1992 
A. Schnitger Bestuurslid aftredende 1992 

Kwam in het verslagjaar 6 maal in vergadering bijeen, 
terwijl het dagelijks bestuur vrij regelmatig contact met 
elkander had. 
Op 5 maart 1990 werd in een der zalen van de ontmoetings
kerk een minisymposium georganiseerd, welke tot doel had 
de meningen van onze leden te peilen met betrekking tot 
de plannen tot het aanleggen van een busbaan door Anna's 
Hoeve door middel van de aftaking van de A27. 
Deze bijeenkomst die onder leiding stond van de heer C. 
Vlasblom van de Stichting Hilversumse Gemeenschap werd 
door 120 personen bezocht. 
In het forum hadden zitting de vertegenwoordigers van de 
5 grote partijen uit de Hilversumse gemeenteraad, t.w. 
Mevr. E.L. Weyers-van Veen (VVD), en de heren W. Meulman 
(CDA), C. v.d. Ploeg (PvdA) en G.N.R. Wolff (groen Links) 
terwijl Mevr. J.H.M. Sebus-Hahn (D'66) dit forum comple
teerde. 
Door een 3-tal inleiders, medewerkers van de gemeente 
werden inleidingen gehouden, t.w. over resp. de vervui
ling rond en in Anna's Hoeve, de visie op het openbaar 
vervoer en tenslotte werd de ecologische visie op Anna's 
Hoeve belicht. 
Deze avond was een overweldigend succes, want de ver
schillende aspecten werden uitvoerig bekeken. 
Ook leverde deze avond onze vereniging een groot aantal 
nieuwe leden op. 
Was deze avond een succes, de daarop op 21 april 1990 in 
Restaurant Anna's Hoeve gehouden algemene ledenvergade
ring, werd slechts door in totaal 15 personen (incl. het 
helaas niet voltallige bestuur) bezocht, terwijl voor de
ze middag ook een diapresentatie gepland was van het 
Goois Natuurreservaat, welke diapresentatie werd gedaan 
door de heer Kortenoever en wel over de Gooise Buiten
huizen. 
Bedroeg het aantal leden van ornze vereniging op 1 januari 
1990: 733, op 21 april 1990 was dit aantal opgelopen tot 
816. Doch helaas is dit aantal in de loop van 1990 terug
gelopen tot 773. 

• 
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Deze teruggang is het gevolg van het feit dat een aantal 
leden, ondanks een 3 maal gedaan verzoek pun contributie 
van fl 3,65 te voldoen, daarin in gebreke zijn gebleven. 
Wij zouden er daarom bij onze leden op willen aandringen, 
betaal uw contributie zodra u de acceptgiro daartoe ont
vangt. 
Op 20 november 1990 werd wederom een ledenvergadering ge
houden. Op deze avond heeft een delegatie van het bestuur 
van de werkgroep Sneltram een uiteenzetting met dia's ge
geven van hun plannen . 

VERDERE AKTIVITEITEN 

Het bestuur had regelmatig contact met de Afdeling Groen
voorziening van de gemeente Hilversum. Medewerking van 
hen werd ontvangen bij de 2 door onze vereniging gehouden 
schoonmaakakties en wel op 18 april en 17 oktober. Deze 
laatste moest evenwel vroegtijdig worden gestaakt i.v.m. 
de slechte weersomstandigheden. 
In de loop van het verslagjaar werd het aanlijngebod in 
Anna's Hoeve van kracht, hetgeen er o.m. de oorzaak van 
was dat een aantal leden voor hun lidmaatschap bedankten. 
Helaas, want dit aanlijngebod werd gedaan om de natuur te 
beschermen. 
Ook werd contact gezocht met het bestuur van de Henge
laarsbond over het vissen in de vijvers. Het is ons n.l. 
gebleken dat vrij regelmatig met meer dan 1 hengel wordt 
gevist, hetgeen verboden is. Van de Hengelaarsbond ont
vingen wij het bericht dat zij geen enkele opsporings
bevoegdheid heeft. Ook de gemeente politie werd hiervan 
in kennis gesteld, alsmede van het overtreden van het 
aanlijngebod, doch tot op heden mochten wij geen enkele 
reactie daarop ontvangen. Het zal wel gebrek aan man
kracht zijn. 
Van de gemeente ontvingen Wl] nog geen reactie op ons vo
rig jaar gedaan verzoek een parkeerverbod (althans op 
zondag) in te stellen voor de Minckelersstraat bij de 
sportvelden. 
Omtrent de parkeerplaats bij het Bosrestaurant is nog 
steeds geen resultaat te melden. 
Wel mochten wij bij de gemeente succes boeken over het 
onttrekken van water aan de vijvers van Anna's Hoeve ten 
behoeve van de sportvelden. Van de gemeente werd het be
richt ontvangen dat daarmede gestopt was en dat de sport
velden op andere wijze besproeid zouden worden. 
Onze voorzitter heeft in een eerder nummer van de Anna's 
Hoeve Cour ier gereageerd op de plannen van de gemeente om 
het circus en de kermis te verplaatsen van het sportpark
terrein naar de speelweide in Anna's Hoeve. Hoe het er 
verder mee staat is op dit moment nog onbekend. 
Van het bestuur van de wielerclub "de Adelaar" ontvingen 
wij het verzoek onze medewerking te willen verlenen aan 
hun tot de gemeente gedaan verzoek hun wielercrossen weer 
in en in de omgeving van Anna's Hoeve te mogen organise
ren. Aan dit verzoek werd onzerzijds medewerking gegeven 
onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat alle gemaakte rom
mel weer netjes opgeruimd diende te worden na het verrij-
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den van de crossen. uiteindelijk zouden er 4 crossen wor
den gehouden. 
Op 11 mei 1990 zijn een aantal personen een kijkje wezen 
nemen naar het terrein waarop het trace voor de afslag 
van de A27 zou komen te liggen. 
Op 15 oktober 1990 werd door een deputatie van het I.V.N. 
een bezoek gebracht om te kijken naar de aangelegde wan
delroute door het natuurgebied. 
Al met al heeft onze vereniging het afgelopen vereni
gingsjaar zeer veel aktiviteiten ontplooid en is zeer ac
tief geweest. 
Met ingang van 1 januari 1991 is het natuurgebied Anna's 
Hoeve, even als een aantal andere natuurgebieden in de 
gemeente, overgegaan in handen van het G.N.R .. De eerste 
contacten die het bestuur met het bestuur van het G.N.R. 
heeft gehad waren zeer positief en naar onze verwachting 
zal de samenwerking, zoals deze met de gemeente Hilversum 
was, worden bestendigd en mogelijk zelfs worden verste
vigd. 

BESTUUR 

Gedurende het verslagjaar kwam in de samenstelling van 
het bestuur, zoals in het begin vermeld, geen wijziging. 
Het ledental schommelde nogal, doordat, zoals eerder werd 
gemeld een aantal leden werd afgevoerd, doordat geen con
tributie werd betaald. 

DE ANNA'S HOEVE COURIER 

Gedurende het verslagjaar, nog steeds oranje gekleurd, 
kwam 3 maal uit. 
De redacteur van dit blad, de heer Jelle Harder, gaf in 
het verslagjaar te kennen, in verband met zijn drukke 
werkzaamheden, hiermede te moeten stoppen. 
Het bestuur is hem voor het vele werk voor de Courier 
zeer veel dank verschuldigd, evenals aan zijn echtgenote 
die regelmatig het typewerk verzorgde. 

PROPAGANDA 

Ook hieraan werd in het verslagjaar de nodige aandacht 
geschonken door middel van de plaatselijke pers. Nog 
steeds is de uitgave van ons boekje in een aantal boek
winkels, alsmede bij onze voorzitter en penningmeester 
tegen een geringe vergoeding, verkrijgbaar. 

SLOT 

In de hoop u met dit verslag een beeld te hebben gegeven 
van de gang van zaken in onze vereniging, wil ik bij deze 
gaarne mijn medebestuurders dankzeggen voor de prettige 
wijze waarop zij mij in deze voor mij nieuwe functie heb
ben bijgestaan. 
Laten wij vooral niet vergeten dat er ondanks dat er zo
veel wordt gepraat over het natuurbehoud, wij er als ver
eniging allert op moeten zijn dat het natuurgebied waar-
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voor wij ons inzetten, niet wordt aangetast door alle mo
gelijke zaken, zoals afslagen A27 en aanleg sneltram. 
Want reeds eerder werd gezegd dat dit natuurgebied valt 
onde de zogenaamde migraine zone d.w.z . een zone voor 
kleine zoogdieren, welke zo min mogelijk onderbroken moet 
worden en als zodanig bewaar d . 

H.A.P. Kreijkamp 
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 1990 

INKOMSTEN 

Saldo kas per 1-1-1990 
Saldo giro per 1-1-1990 
Saldo bank per 1-1-1990 
contributie 
Rente giro 
Inkomsten jubileumboekje 
Giften 

fl 163,98 
fl 2912,23 
fl 1847,11 
fl 5885,35 
fl 7,93 
fl 511,00 
fl 15,00 

Totaal fl 11342,60 

UITGAVEN 

Kamer van Koophandel fl 
Kantoorbehoeften fl 
Lief en Leed (Representatie) fl 
Minisymposium en Enquete fl 
Anna's Hoeve Courier fl 
Drukwerk fl 
Porto fl 
Ledenadministratie fl 
Schoonmaakaktie fl 
Vergaderingen fl 
Terugstorting teveel bet. contr. fl 
Saldo kas per 31-12-1990 fl 
Saldo giro per 31-12-1990 fl 
Saldo bank per 31-12-1990 fl 

61,00 
7,45 

197,75 
1373,62 

622,90 
914,48 
289,10 
476,43 

6,95 
316,20 
361,00 
70,78 

2837,11 
3807,83 

Totaal fl 11342,60 

Ledenbestand per 31-12-1990: 773 leden. 

Er hebben zich in 1990 90 nieuwe leden aangemeld. 
86 leden hebben een eerste herinnering gekregen. 
Nog eens 38 leden hebben een tweede herinnering gekregen. 
Er zijn in totaal 50 leden afgevoerd, daarvan 24 door 
overlijden, bedanken en geen adreswijziging doorgegeven. 
26 leden zijn afgevoerd wegens het niet voldoen van de 
contributie. 

De penningmeester 
J. Deijs 

• 
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BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 1991 

INKOMSTEN 

Saldo 1990 fl 6715,72 
Contributie fl 5500,00 
Giften fl 25,00 
Rente fl 15,00 

Totaal fl 12255,72 

UITGAVEN 

Kantoorbehoeften fl 275,00 
Lief en Leed (Representatie) fl 350 ,00 
Anna's Hoeve Cour ier fl 1300,00 
Drukwerk fl 1000,00 
Porto kosten fl 300,00 
Ledenadministratie fl 500,00 
Vergaderingen fl 750,00 
Schoonmaakakties fl 150,00 
Kamer van Koophandel fl 61,00 
Diverse aktiviteiten fl 1500,00 
Batig saldo fl 6069,72 

totaal fl 12255,72 
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SNELTRAM 

Tijdens de op 20 november 1990 gehouden algemene leden
vergadering van onze vereniging werd, dit op ons verzoek, 
een dia-lezing gehouden door een bestuursafvaardiging van 
de Werkgroep Sneltram Gooi en Vechtstreek. 
Als vereniging kunnen wij ons voorstellen dat deze Werk
groep zich volledig inzet voor haar doelstelling, t.w. 
een sneltramverbinding tussen Hilversum en Huizen, via 
Laren en Blaricum, terwijl tevens de mogelijkheid bestaat 
deze verbinding door te trekken tot Almere. 
Wie schetst evenwel onze verbazing toen wij kennis namen 
van het trace, dat aangelegd diende te worden midden door 
de wijk "Over 't spoor" van Hilversum. 

Het begin- en eindpunt zou dienen te zijn het Ooster
spoorplein te Hilversum. 
Dan via de Kleine Drift, Lorentzweg, Anthonie Fokkerweg 
(tot aan de spoorbaan), door Anna's Hoeve (langs de 
spoorbaan richting Amersfoort), onder het bestaande via
duct door (grondgebied van de gemeente Laren) en via de 
Oud Eemnesserweg (langs tuincentrum Haakman, grondgebied 
Eemnes), naar het viaduct over de rijksweg Al bij "de 
Witte Bergen". 
Vervolgens via de Gooiersgracht, derhalve langs de ge
meente Laren en de gemeente Blaricum naar Huizen. 
Dit houdt in dat hoewel er een sneltramverbinding met 
Laren en Blaricum zal komen, deze geheel buiten deze 
gemeenten om gaat lopen, waardoor de bewoners van deze 
gemeenten geen of althans zeer weinig gebruik van de 
sneltram zullen maken, want de bestaande (en zeer zeker 
blijvende) busverbinding loopt wel door deze gemeente. 

Nu nog over het trace door Hilversum. 
Zoals gezegd het begin- en eindpunt ligt op het Ooster
spoorplein, waar dienen dan de auto's, die momenteel in 
grote getale de gehele dag aldaar geparkeerd staan, te 
blijven, want niemand zal zo naief zijn te denken dat die 
er dan niet zullen zijn. 
Dan Kleine Drift; deze weg is reeds te smal en te vol, 
terwijl ook nog een aantal woningen gesloopt dienen te 
worden want die liggen in de rooilijn van het ontworpen 
trace. En dan de winkeliers in deze straat; die kunnen 
dan, indien mogelijk, naar elders verhuizen of hun zaak 
sluiten, met alle financiele gevolgen vandien. 
Vervolgens de Lorentzweg op. Ook deze is te smal en heeft 
2 zeer drukke kruispunten, t.w. de Jan van der Heijden
straat en de Kamerlingh Onnesweg, twee kruispunten waar 
reeds vele verkeersongevallen zich voordoen. Het trace 
loopt dan via de Anthonie Fokkerweg (kruispunt Mincke
Iersstraat) naar de spoorbaan om vervolgens links af te 
gaan door het natuurgebied Anna's hoeve. 

Uit de plannen blijkt dat men er van uit gaat dat er een 
kwartiersdienst zal komen op het 17,5 km lange traject. 
Alleen al in de gemeente Hilversum zijn (zie eveneens 
bijgaand kaartje) om de 400 meter haltes geprojecteerd, 
zodat er van een sneltram geen sprake zal kunnen zijn, 

• 
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temeer daar, zoals gezegd, de busverbindingen zullen 
blijven bestaan. 
Een geheel ander, nog onbesproken aspect, zijn de kosten 
verbonden aan de aanleg en exploitatie. Door de werkgroep 
zelf wordt gesteld dat de prijzen, die over het algemeen 
in 1989 golden, weer aanmerkelijk hoger zullen zijn d a n 
de oorspronkelijk in 1987 opgestelde cijfers. Bovendie n 
zal de exploitatie niet lonend kunnen zijn. Er wordt n. l . 
uitgegaan van een totaal aantal plaatsen in de tram v a n 
140 (waarvan 85 staanplaatsen). 
Hoe is het thans gesteld met de busverbinding van en naar 
Laren, Blaricum en Huizen. Op bepaalde tijdstippen van d e 
dag is de bestaande buscapaciteit niet voldoende, doch 
het overgrote deel van de dag is deze ruim voldoende. 
De bestaande busverbinding over de A27 vanuit Huizen n a a r 
Hilversum is alleen tijdens de spitsuren vol bezet. Dan 
dient met vergrote capaciteit te worden gereden, b.v. om 
de leerlingen van het Alberdingk Thijm College aan de 
Laapersweg te vervoeren. Als deze busverbinding komt te 
vervallen dan zouden de leerlingen gebruik moeten maken 
van de sneltram, waarvan het eindpunt het 
Oosterspoorplein is. En dan verder. Hoe te komen op d e 
Laapersweg, 3 kilometer verwijderd van het 
Oosterspoorplein. 

De werkgroep heeft zich in augustus 1990 (na het aantre
den van de nieuwe gemeenteraden) schriftelijk gewend tot 
de gemeenteraden van Almere, Blaricum, Eemnes, Hi l versum, 
Huizen, Laren en Naarden alsmede tot de fracti e voor
zitters van de partijen zitting hebbend in deze raden, de 
provincie's Noord Holland, Utrecht en Flevoland, teneinde 
aandacht te vragen voor de sneltram. 
Het moet onze vereniging evenwel van het hart dat d e 
plannen van de Werkgroep Sneltram terdege goed zij n op
gesteld, maar niet uitvoerbaar zijn, mede gezien het 
kostenaspect. 
De vraag is nu wie draait er voor de kosten op en wie fi
nanciert het geheel. De diverse gemeentebesturen d i enen 
dan te bedenken dat de gemeente Hilversum reeds nu op de 
rand van faillisement leeft en vele miljoenen tekort 
komt . Moeten dan de bewoners van Hilversum nog dieper i n 
hun beurs tasten dan nu reeds het geval is? 

Begin februari werd bij de bewoners van de Kleine Drift, 
Lorentzweg en de Anth. Fokkerweg een rondschrijven van 
bovenstaande inhoud in de bus bezorgd. Hierop werd een 
groot aantal reacties ontvangen, waaruit blijkt dat deze 
bewoners zich met de inhoud van ons schrijven konden ver
enigen en tegen de plannen van de Werkgroep Sneltram wa
ren. 
Bovendien is nader gebleken dat ook de gemeente Hilversum 
tegen de aanleg is. 
In de Gooi- en Eemlander van 27 februari stond het navol
gende bericht: 
"Een sneltram in de regio Gooi en Vechtstreek zit er 
waarschijnlijk niet in. De aanleg van zo'n tramli j n i s 
onbetaalbaar, omdat er te weinig passgiers gebruik van 

• 
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zukken maken. Het is verstandiger om een goedkopere baan 
voor een autobus a an te leggen." 
Zowel de Gooi- e n Eemlander als de Gooi- en Eembode heb
ben aan de inhoud van ons schrijven , hetgeen hen eveneens 
was toegezonden, uitvoerig aandacht geschonken. 
Uw voorzitter en secretaris z i jn ook door de V.L.O.H. (de 
lokale omroep) in d e gelegenheid gesteld het bestuurs
standpunt via de e ther kenbaar te maken, wa a rvoor wij 
zeer erkentel ijk z ijn. 
Zoals reeds eerder v ermeld zouden wij gaarne uw standpunt 
in deze kwestie vernemen. 
stu u r uw reactie in bij de secretaris. Zie v oor het adres 
de b i nnenkant van het voorblad. 

HOEZO SNELTRAM? 
iK RU HieR 

• 11 AL JAREN'I .. ----------
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REACTIE OP BRIEF OVER SNELTRAM 

Naar aanleiding van het rondschrijven aan de bewoners van 
de Kleine Drift, Lorentzweg en Anth. Fokkerweg ontving 
het secretariaat van de vereniging een zeer groot aantal 
telefonische en schriftelijke bewijzen van de betrok
kenheid van deze bewoners met de plannen van de Werkgroep 
Sneltram. Mede hierdoor konden wij eveneens een aantal 
nieuwe leden noteren. 
Een reactie van een bewoner van een van de bovengenoemde 
straten willen wij u niet onthouden, evenwel zonder ver
melding van naam en adres van de inzender. Deze zijn 
uiteraard bij het bestuur bekend . 

Geacht Bestuur, 

Aan Uw verzoek te reageren op Uw brief omtrent de plannen 
tot aanleg van een sneltramtraject, volgt hier mijn me
ning. 
Toen ik 17 jaar was (ik ben nu 82), kwam ik uit Friesland 
naar Hilversum, de parel van het Gooi. Want Hilversum 0 
Hilversum wat was je in die tijd toch mooi. Maar wat 
heeft men er sindsdien en steeds in toenemende mate een 
rotzooi van gemaakt. Vaak heb ik tegen mijn helaas thans 
overleden doch in Hilversum geboren en getogen vrouw ge
zegd: "Ze zijn jouw zo mooi en lief heidedorp grondig aan 
het vernielen." 
Vreemde z.g. geleerde heren en misschien een enkele 
vrouw, kwamen steeds weer met nieuwe idee en aansjouwen en 
lang niet altijd goede, zoals veelal later bleek; maar 
dan had het inmiddels wel weer het nodige geld gekost. 
Langzaam maar zeker brokkelde Hilversum af tot wat het nu 
is: "Vrijwel onleefbaar". De opperhoofden zijn nu reeds 
zover dat men hun eigen paleis, het Raadhuis, wil of moet 
verkopen. En daarna zeker een onderkomen huren en betalen 
van de opbrengst van onze mooie DUdok-schepping. Maar dat 
gaat ook niet, want dat bedrag heeft men allang weer voor 
iets anders nodig en huursubsidie zal Hilversum niet 
krijgen, denk ik. Naast die Raadhuiskwestie zou ik nog 
tientallen andere dingen kunnen noemen die aan Hilversum 
afbraak hebben gedaan. Ach, voor elk vak heeft men door
gaans een diploma nodig; helaas, gemeenteraadleden, re
geringsfunctionarissen tot ministers toe, hebben dit 
soort dingen niet nodig. Rad van de tong en een flink 
eind w~g kunnen smoezen is doorgaans voldoende. 
Maar genoeg; laat ik me nu bepalen tot de laatste gril: 
"DE SNELTRAM". Wie krijgt het in vredesnaam in z'n bolle 
hoofd. Ik zie het al; al die trams door De Kleine Drift, 
Lorentzweg, Anthonie Fokkerweg zo naar onze mooie Anna's 
Hoeve. Weer een lekkere kluif voor de opperhoofden om nog 
meer te vernielen. Nee, dan bij de spoorbaan eerst daar 
overheen of onderdoor en pas daarna linksaf. Het kost nog 
een paar centen meer, maar ach wie zal daar over zeuren. 
Een extra belastinkje hier en een heffinkje daar en je 
bent er weer. Maar dan hebben de heren toch weer iets ge
creeerd waar we niets aan hebben. Nou .... niets? Dat zal 
wel meevallen. De ambulancewagen en de E.H.B.O.posten 
zullen het wel drukker krijgen met het toenemend aantal 

• 
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ongevallen. Zijn er al geen gevaarl ijke kruispunten ge
noeg op het traject dat men denkt aan te leggen voor de 
Gooise Moordenaar junior? 
Laat het a.u.b. bij denken blijven, want naast die tien
tallen slachtoffers krijgen we natuurlijk ook te maken 
met verkreukelde auto's, platgereden fietsen enz. Het 
enige lichtpuntje in deze nare kwestie is, waar U zegt 
dat er om c.a. 400 meter een halte komt, daarbij gerekend 
het oponthoud bij verkeerslichten en wellicht het verlies 
aan tijd t.g.v. b lokkades van de trambaan door demon
stranten , nou . . . dan kan men het woor d "SNEL" wel vergeten 
en kan men maar beter gaan wandelen, samen met die plan
nenmakers van de "SNELTRAM", om te trachten hen enig 
begrip en gevoel bij t e brengen v oor ons mooie Anna's 
Hoeve. 
Aannemende dat U nu wel weet welk standpunt ik toegedaan 
ben, teken ik met de meeste hoogachting, 

Verder commentaar is onzerzijds niet nodig. Een en ander 
spreekt voor z ich zelf . 

DaT GiLD is 
VAliDe 
MENSEN EN 
MOETGO&D 

BESTEEO' 
WOROEN. 



IJSPRET 

Wat een mooie dag. 
Wat een mooiweer. 
Wat een goed ijs. 
Wat een lekker sfeertje. 
En wat een enthousiasme. 
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Het bestuur, de toeschouwers, de deelneemsters en deel
nemers waren onverdeeld tevreden over het verloop van de 
kortebaan wedstrijden op de speelweidevijver van Anna's 
Hoeve. 
De jeugd in alle leeftijdsgroepen knokten om het hardst 
en wij vinden herhaling in de toekomst zeker wenselijk. 
Sneeuwen ijs horen bij winter. 
Ik zou willen zeggen jongens en meisjes oefen op jullie 
roller skates of rolschaatsen zodat jullie als het weer 
het toelaat opnieuw zullen strijden om de eer. 
Dan komen jullie weer in de krant met foto zoals ook deze 
keer. 

Een toeschouwer 

~ 
~ 

-
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DOE EENS IETS VOOR VLINDERS 

We weten dat vlinders het de laatste jaren moeilijk heb
ben. 
De natuurlijke omgeving waarin vlinders zich traditioneel 
thuis voelen verandert zodanig dat vele soorten zich niet 
of nauwelijks kunnen handhaven. 
Toch kan iedere tuinbezitter wel iets voor vlinders doen. 
Temidden van een onvriendelijke omgeving kan van elke 
tuin zonder veel moeite een oase voor vlinders worden ge
maakt. 
Wat u daarvoor doen (en vooral laten) moet? 
- Gebruik geen chemicalien en zeker geen 

insektenbestrijdingsmiddelen . 
- Zorg ervoor dat er altijd wat bloeit vanaf het vroege 

voorjaar tot ver in de herfst. 
Dat is niet alleen leuk voor u maar het lokt bovendien 
steeds vlinders. 
Zo is bijvoorbeeld Siertabak een plant die vanaf mei tot 
in november bloeit. 
- Laat ook een paar Brandnetels toe in uw tuin. 

Behalve dat u in het voorjaar soep kunt koken van de 
verse toppen, geeft u mooie vlinders als Dagpauw, 
Kleine Vos, Landkaartje en Atalanta zo de gelegenheid 
hun eitjes af te zetten. 
De rupsen van deze vlinders zorgen ervoor dat de groei 
van Brandnetels binnen de perken blijft. 

- Zorg voor beschutte plekjes m.b.v. hagen of heesters 
(Liguster, Hondsroos, Hazelaar, Sneeuwbal, 
Kardinaalsmuts enz.). 

- Kies inheemse soorten; alleen deze bevatten de voor 
veel van onze vlindersoorten de noodzakelijke voeding. 
Een uitzondering mag gemaakt worden voor de Buddleja. 
Deze struik heeft niet voor niets de bijnaam 
"vlinderstruik" gekregen. 
Vanwege de rijkdom aan nectar wordt de Buddleja door 
veel vlinders bezocht. 

- Laat bloeiende klimplanten zoals Kamperfoeli langs uw 
huis enlof pergola groeien. 

- Kies voor uw tuin (of balkon) overblijvende planten die 
geuren. 

- Leg, als u daarvoor de ruimte heeft, een bloemenweide 
aan in een onbemest deel van uw tuin. 
Wilde bloemen doen het meestal beter op schrale grond. 
Indien uw grond te mengen met zand. 
Na het maaien mag u het maaisel niet laten liggen, maar 
dient het afgevoerd te worden naar de composthoop. 

- Spit een deel van uw tuin om en laat dit verwilderen. 
Hier ontstaat vanzelf een geheel van wilde planten waar 
vlinders, maar ook andere kleine dieren voedsel en 
beschutting zullen vinden. 

H. Barlo 
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JEUCDPAGINA 

Je z i et hier een puzzle met 

Josse stukjes ernadst . 

Welke pUL z Ie stukjes ontbreken? 

Stuur je antw oor d voor 1 juni 

1991 aan de redactie. 

Weberst raat 1, 1223 JS Hilversum. 

\iergeet rüet je naam, adres ef") 

leeftijd te vermelden. 

• 



Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035 
- 214598 kantoor 
Dagelijks beheer B.M. Blessing boswachter/opzichter tel 
02152 - 51602 werkloods 
035 - 214598 kantoor 
Vrijwilligerswerk G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk 
tel 035 - 214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve 
kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159 - 50944 

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

Secretariaat: H.A.P. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84 
1223 JL Hilversum. Telefoon 853619 

of bij G.Toes, Weberstraat 1, 1215 JS Hilversum 
Telefoon 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (min. contr. fl. 3,65 p.j.) 

o mijn nieuwe adres is 

Naam 

Adres. : .... ... ............... ......... .. ..... .... .... ...... ... ... ... ...... , ......... , .............. ...... .. ................................ " ... , ... ,', ........... : ..... .. ........... ........ . 

Plaats: .. ........................ ... ........ ........ .. ... ..... .......... ... ...................... ........ .. .... ........... .................. .. ... ....... ...... ... ........................... .. 



De 
Anna's Hoeve 

.' 

Courier 

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

is een uitgave van de vereniging tot behoud van Anna's 
Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 

Het bestuur 

Voorzitter: G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 
855951 
Secretaris: H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 
JL Hilversum tel. 853619 
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW 
Hilversum tel 858965 
Leden: W. Deijs, J. Harder, S.C.G. Schluter, 
A. Schnitger, H. Toes, P.A.G. Jacobs. 

Contributie: minimaal fl 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van 
Anna's hoeve 

Redactie team: Hettie Barlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, 
Helga Toes 
Redactieadres: Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Verzending: Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Uiterlijke inzenddatum copy: 15 oktober 1991 
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jaargang 8 nr 2, septe mb e r 19 91 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

In de afgelopen paar maand e n - vaakantietij d - heb i k r e 
gelmatig Anna's Hoeve bezocht en dan kom j e t o t de con
clusie dat er toch nog h eel wat moe t gebe uren. 
Met mij bezochten nog meer buurtgenoten Anna's Hoeve . Da t 
is leuk en je wil dan even rusten en genieten van groen 
en water, van de activite iten van eenden en ganzen en dan 
kom je tot de ontdekking dat er eigenlijk te weinig ban
ken staan. Er staan wel meer banken dan in het verleden, 
maar op sommige punten te weinig. Bijvoorbeeld aan het 
begin van de speelweidevijver, bij de zogenaamde "leugen
bank". Plaats voor 4 mensen met enig goede wil plaats 
voor 5, maar dan zit j e wel op elkaar . Meestal staan e r 
4-5 personen half zittend op de bagagedrager van hun 
fiets. Een er bij zou e en uitkomsts zijn. 
Zo'n samenkomst wordt ook wel de "beurs" genoemd. u itwis 
seling van nieuwtjes v ooral van v oetbalwedstri j d en , een 
sociaal maatschappelijk gebeuren vooral voor ouderen. 
Waar ook aandacht aangeschonken zou moeten wo rden zijn de 
bermen van het rijwielpad . Braamstruiken en b randn e tels 
doen een aanslag op de b l ote benen van fiet s e r s e n wande
laars. Het voetpad langs de riool zuivering l okt nu o ok 
niet bepaald tot het doen van een wandeling. 
Daarnaast hebben wij al meerde r e malen de a a ndacht van 
GNR gevestigd op het verdw i jnen van hout in de vijvers . 
Onder sommige bruggen komt steeds meer te ligge n . Wij 
zouden bij een opruimaktie het e r wel uit kunnen h alen 
maar feitelijk moet het a f gevoerd worden. Steeds weer 
komt het uit het bos i n de vijvers . 
Ook zouden wij een beroep op de vissers willen doen hun 
afval in de daartoe be s temde afv albakken te deponeren. 
Het i s een kleine moei te en h e t staat schoner. 
Ik hoop dat dit schri jven onder de ogen van de Gemeent e
lijke Dienst Groenvoor z iening, het Goois Natuur Reservaat 
~n de vissers. Ik bericht te zijner tijd wel o f het re
~ultaat heeft gehad. 

G. Toe s 
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BOEKJE OVER ANNA'S HOEVE 

Ter ere van het vijfjarig bestaan heeft de vereniging een 
boekje uitgegeven over de historie van het natuur- en 
recreatiegebied Anna's Hoeve. 
Dit boekje is geschreven door de heer C. van Aggelen. 
Voor de geinteresseerden zijn er nog boekjes te koop . De 
kosten daarvan zijn fl. 5,00 en ze zijn te verkrijgen 
bij: 

G. Toes 
Weberstraat 1 
Hilversum. 

Een kijkje op de eerste brug (ontwerp van W M Dudok) met op de achtergrond her 
Witte Strandje. Situatie 1934/1935 

CONTRIBUTIE 

Helaas zijn er ook dit jaar weer een aantal leden die hun 
contributie nog niet betaald hebben. 24 leden ontvangen 
een dezer dagen een nieuwe acceptgiro in de bus. 
Om geld vragen is en blijft altijd weer vervelend. Mis
schien zijn er omstandigheden dat er niet betaald kan 
worden, zoals bij verhuizingen. 
U kunt altijd bij de penningmeester of de ledenadmini
stratie contant betalen. Ook kunt u daar een nieuwe 
acceptgiro verkrij gen met uw nieuwe adres. 
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WATER EN WATER PERI KELEN 

Water, water, is e en kreet die U in de woestijn zou sla
ken, maar niet in Hi lversum. Toch deden dat enige tijd 
geleden bestuurders en leden van Anna's Hoeve. 
Zij die dagelijks i n het gebied komen zagen de waterstan
den op d e peilschalen steeds zaken, tot je op een gegeven 
ogenblik met droge voeten onder de bruggen door kon lo
pen. En op een zekere dag stond er geen water meer in de 
vijver b ij het witte strand en de verbinding tussen deze 
vijver e n de bergvijver. De speelweide vijver werd ook al 
minder. Wat nu. De telefoon. GNR bellen. Zo gezegd zo ge
daan. 
De plaatsverv angend r ent meester aan de lijn en hem ge
vraagd de kraan tussen de Wasmeer en de vijvers open te 
draaien , daar wij a nders genoodzaakt zijn de eenden en de 
ganzen t e vangen en naar de Wasmeer te verhuizen. Hoe be
denk je zo'n klus. 
En dan k omt het antwoord. Maar meneer Toes heeft U dan de 
vennen a an de Meerweg niet gezien, die staan ook droog. 
Het peil in de Wasmeer is ook 20 cm te laag. Belt U de 
gemeente eens. 
Wel de gemeent gebeld. Drs D. Landsmeer. Gelukkig hij is 
aanwezig . Na enig over en weer gepraat hoe ons beide ge
zondheid is, het punt aangesneden. Water. Wetend dat de 
Lorentzvijver en de Riebeeckvijver goed gevuld zijn en 
een beroep op hem doen voor de eenden, de ganzen en de 
vissen, per slot van zaken is hij hoofd van de milieu-af
deling, krijg ik de belofte los teruggebeld te worden. 
Dat was op woensdag. 
Vrijdags gaan ki jken of er wat gedaan is en jawel overal 
weer wat e r. De waterstanden waren nog niet je ware, maar 
het wate r stroomde . 
Zondagmiddag weer gaan kijken. Wat nu. De stand van het 
water was in lange ti jd niet zo hoog geweest en iedereen 
blij. 
De eenden hebben plezier, de ganzen vechten weer en de 
vissen springen weer boven het water uit. 
Alleen e en visser is niet blij. "Op mijn oude stek krijg 
ik nu natte voeten. Ik moet nu op het voetpad gaan zit
ten." En intussen r egent het .... water! 

G. Toes 

Wa terpeil. 
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SCHOONMAAKAKTIES 

"Waar de Liebergerweg is afgesloten voor autoverkeer, na
bij het kruispunt met de Anthony Fokkerweg, wacht J. 
Deijs van 'Anna's Hoeve' op nakomers. Naast hem staat een 
kru iwagen met papierprikkers en een verbanddoos klaar. De 
vij ftien vrijwilligers, die zich om half negen op het 
verzamelpunt hebben gemeld, zijn al op pad. 
'Normaal is de opkomst wat hoger' vertelt Deijs met een 
korte blik op de grijze lucht. Sedert de oprichting van 
de vereniging, zo'n acht jaar geleden, trekt elk half 
jaar een schoonmaakkaravaan door het natuurgebied . 'In 
het begin waren er veertig a vijftig, de laatste jaren 
zo 'n vijfentwint ig.' 
Waar die lage opkomst vandaan komt, weet hij niet. 'Mis 
schien de regen'. Deijs is wat teleurgesteld over het ge
brek aan belangstelling van de Hilversumse jeugd . Toch 
heeft de vereniging folders en raambiljetten naar alle 
scholen in de buurt gebracht . 
De in de straten opgehangen borden bleken de volgende dag 
verdwenen. Deijs betrapte een 'kwajongen', die bekende 
dat hij het bord wilde gebruiken voor zijn hut. 'Hij is 
nu komen helpen met opruimen.' Een jongetje stapt van 
zijn fiets en krijgt een vuilniszak met prikker over
handigd. 'Kijk uit dat je niet in je voet steekt,' voegt 
Deijs hem toe. Even later arriveert er weer een schoon
makertj e." 

.. 
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Dit is een deel van een artikel uit de Gooi- en Eemlander 
naar aanleiding van de schoonmaakaktie van 3 april 1991. 
Opvallend is dat in de loop van de acht jaar dat de ver
eniging schoonmaakakties houdt de belangstelling steeds 
verder terug loopt, terwijl er toch zoveel mensen in 
Anna's Hoeve komen. 
Er kan geen dag voorbij gaan of je ziet iemand in Anna's 
Hoeve vissen of heerlijk op een bankje genieten van de 
rust en de natuur. Ook zijn er veel mensen die gewoon 
even lekker een stukje fietsen of een heerlijke wandeling 
(met of zonder hond) maken . Er zijn zelfs werkgroepen die 
regelmatig Anna's Hoeve bezoeken, zoals "Werkgroep Insek
ten op planten" van de KNNV afdeling Gooi. 
En dan toch nog maar 15 personen bij de laatste schoon
maakaktie. 
In de herfstvakantie, om precies te zijn 16 oktober 1991, 
houden we weer een schoonmaakatie. 
Komt U dan ook? 

HET VISSTEIGERTJE 

Hij stond er alweer een hele poos, 
Zoals altijd schaamteloos 
Met beide benen bloot. 
Van lies tot voeten heel fel rood, 
Aandachtig loerend in het water, 
Niet lettend op het eendgesnater 
Doch geduldig op buurmans aanlegsteiger, 
Die vreemde vogel: de Blauwe Reiger. 

J. van Mechelen 

'---- -- -
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INSEKTEN IN ANNA'S HOEVE 

Er zijn veel mensen die Anna's Hoeve bezoeken . Individu
eel of als een groep. Zo'n groep is de werkgroep Insek
ten op Planten van de Koninklijke Nederlandse Natuurhis
torische Vereniging afdeling 't Gooi. Zij komen regel
matig in Anna's Hoeve om de wereld van de insekten te be
kijken. Hier volgt een verslag van de heer Troelstra naar 
aanleiding van een excursie op donderdagmiddag 4 april 
1991. 

"Wij begonnen onze wandeling op het parkeerterrein tegen
over het restaurant Anna's Hoeve . Dit terre in grenst aan 
de oostzijde aan een iets hoger gelegen gebied. De oplo
pende kant lag mooi uit de wind en was begroeid met al
lerlei planten, maar het meest met brandnetels . 

Snuitkevers 
Hier en daar waren de pas ontloken brandnetelbladeren 
doorzeefd met kleine gaatjes. Wij verdachten het kleine 
snuitkevertje, de viervlek-brandnetelsnuittor, van het 
veroorzaken van die gaten. We vonden dit ongeveer 3 mm 
lange kevertje op de brandnetels. De uiterst algemene ke
vertjes komen in het vroege voorjaar hongerig uit de 
strooisel laag te voorschijn. Na de 'rijpingsvraat' plan
ten ze zich voort. De larven leven in de wortels van de 
grote brandnetel. 
We vonden nog twee andere, eveneens aan de brandnetel 
gebonden snuitkevers. Het ene was een kevert je van 
nauweli jks 2 mm, met een zeer spitse snuit: 'brandnetel
spitsmuis', zwart met lange witte haren. De larven l even 
in de stengels van de brandnetels . 
Het andere kevertje hielden we voor 'brandnetel-snuit
tor', 6,5 - 8 mm lang en met prachtig gouden schubben be
zet. Dit is misschien wel de bekendste brandnetelkever, 
de larven leven in de wortels. gewoonlijk zijn deze die
ren goud-groen; wij vonden een exemplaar dat meer goud
bruin was, maar we veronderstelden, dat het toch deze 
soort was. 

Wants 
Eveneens op de brandnetels zat een schildwants: de 'ber
kenwants' genoemd. Inderdaad leeft dit dier op loofbomen, 
hoofdzakelijk op de berk. Deze bekende wants vertoont een 
zekere broèdzorg: het wijfje bewaakt het eierenpakket, 
dat op een blad is gelegd door er op te gaan zitten. 

Bladwesp 
Connie ontdekte een heel mooi bladwespje, dat eveneens de 
brandnetels als zitplaats had gekozen. Het was een 6 mm 
lang, glimmend zwart insekt met poten die hoofdzakelijk 
wit waren, en het bleek Monophadnus pallescens te heten. 
Volgens de boeken leven de larven (bastaardrupsen) van 
deze soort in de zomer op scherpe en kruipende boter
bloem. Ze verpoppen in de grond, mannetjes schij nen zeld
zaam te zijn . 

. -~ ·- -\.:t ,~-, " . "... . .!. ~ . 

\ 
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~!P::~:nde gele mestvlieg Scatophaga stercoraria was in~ 
aantal aanwezig. Dit is een van de meest algemene insek-
ten. de helder gele dieren zijn de mannetjes, de wijfjes 
zijn veel grijzer van kleur. Men ziet de mannetjes vaak 
in grote aantallen op een verse koeievla zitten. Men ver-
moedt~ dat ze daar wachten op een wijfje, dat de koeie-
rnest gebruikt voor het afzetten van de eieren. 
Verder zagen we enkele soorten dansmuggen. De larven van 
deze muggen leven in het water. 

Vlinders 
In het aangrenzende bos ontdekten we op een berkestam een 
vlindertje, en toen we er eenmaal een gevonden hadden 
zagen we ze overal op de boomstammmen zitten, in ver
schillende kleurschakeringen van licht- tot donkergrijs. 
Het dier valt het meest op als het op een gladde beuke
stam zit, maar het zit eveneens op andere bomen. Het heet 
Diurnea fagella. 
Dit vlindertje is in maart-april in het Gooi heel alge
meen . De wijfjes hebben iets kortere vleugels, vooral de 
achtervleugels zijn kort en spits. Waarschijnlijk kunnen 
de wijfjes niet of slecht vliegen, en blijven ze dicht 
bij de grond zitten. De dieren op de stammen zijn ten- ' 
minste vrijwel allemaal mannetjes. -t;, 
De rupsen zijn matgroen, de kop donker geel. Ze leven 
later in de zomer tussen twee plat samengesponnen bla-
deren op allerlei loofbomen. De verpopping vindt in de 
grond plaats. 

Mestkever 
Voortwandelend kwamen we op het vroegere heitje, waar we 
onder andere de holletjes van de driedoornige mestkever 
zagen. Deze kever is al heel vroeg in het voorjaar ac
tief, op de Zuiderheide heb ik soms al in februari de 
holletjes gevonden. In die holletjes, die soms tot 40 cm 
diep zijn, worden konijnekeutels gebracht, het voer voor 
de larven. Deze kever leeft dus pas in tweede instantie 
van planten. Eigenaardig is, dat sommige holletjes twee 
uitgangen hebben, vla~ naast elkaar. 
Tot slot staken we de weg over en liepen nog een eindje 
langs 'Donar terrein'. Het leverde weinig op, alleen het 
kleine kniptorretje, een heel algemeen kevertje, is wel 
waard genoemd te worden . 
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OUDSTE BOOM VAM NEDERLAND 

De oudste boom van Nederland is een 23 meter hoge Linde 
die 800 jaar oud is. De boom staat in het plaatsje 
Sambeek , in de buurt van Nijmegen. De Linde heeft een om
trek van 7 meter 60, maar is niet de dikste boom van Ne
derland. Die eer valt te beurt aan een 14 meter hoge 
Vleugelnoot in Middelburg, met een omtrek van 7 meter 80. 
Deze cijfers zijn afkomstig van een inventar i satie van de 
Bomenstichting die zich inzet voor het opbouwen en be
houden van een gezond en evenwichtig bomenbestand. Dank
zij de inzet van vele vrijwilligers zijn ongeveer 8.000 
objekten onderzocht, waaronder alleenstaande bomen, groe
pen, lanen en parken. De bomen zijn ondermeer bekeken op 
hun esthetische waarde en hun zeldzaamheid. 
De meest voorkomende boomsoorten zijn de Gewone Beuk, de 
Bruine Beuk, de Iep, de Eik, de Linde en de Paarde
kastanje. 
De Bomenstichting heeft ook onderzocht hoe het staat met 
de gezondheid van de waardevolle bomen. Van de onder
zochte bomen had 45 procent een verminderde vitaliteit 
enjof een beschadiging. Voor ruim een kwart heeft een 
opknapbeurt geen zin meer. 
Bij de inventarisatie stuitte de stichting op een 6 meter 
hoge, 190 jaar oude wilg en een 32 meter hoge, 100 jaar 
oude Iep. 

H. Barlo 

---------------------------------------------------------------------------- --- ---



- 11 -

SLIMME PLANTEN 

Tweemaa l per jaar ontstaan bij planten huis-aan-huis ac
ties om hun zaden en vruchten te verspreiden. Dat gebeurt 
op een heel slimme manier, gebruikmakend van de wind of 
van kleine dieren. 
Voor de verspreiding door de lucht moeten de zaden en 
vruchten tamelijk licht en zelfs luchtwaardig zijn. Er 
zijn in de natuur verscheidene soorten "luchtwaardige" 
zaden in de vorm van vliegende tapijten, deltaglijders, 
zweefvliegtuigen of propellors. 
Een zeer knappe technische oplossing voor het versprei
dingsprobleem bieden de vleugelvruchten van de Ahorn en 
de Es die zich als hefschroefvleigtuig door het luchtruim 
bewegen. Nadat de zaden zijn losgekomen vallen ze onge
veer 30 centimeter naar beneden. Dan beginnen draaibewe
gingen van ongeveer 16 omwentelingen per seconde, zodat 
het zaadje langzamer naar de aarde daalt. En juist deze 
vertraging van de vrije val is de truc waar het om gaat. 
Want het neerkomen aan de voet van de plant heeft, voor 
de voortplanting, geen zin. De horizontale verplaatsing 
wordt geregeld door de wind. 
Beukenootjes, hazelnoten, eikels of kastanjes kunnen niet 
door de wind worden verspreid. Zij zijn aangwezen op 
dierlijke hulp. Voor het transport wordt gezorgd door 
kleine zoogdieren en vogels. Vooral eekhoorns zijn zeer 
actief in het maken van duizenden "opslagplaatsen". uit 
de vergeten depots kunnen weer nieuwe vruchten ontkiemen. 

H. Barlo 

/ 
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JEUGDPAGINA . 

De puzzelstukjes van de vorige keer bleek toch moeilijker 
dan wij dachten. De oplossing was: puzzelstukje 1 en 4. 
Bart-Jeroen Harder en Lianne Harder, beide uit Hilversum, 
hadden het beide goed. Voor jullie is er een attentie on
derweg. 
Daphne en Ingeborg Hogenboom, beide uit Leimuiden, hadden 
helaas een stukje fout. Bij uitzondering ontvangen zij 
ook een attenntie. 
Ook nu hebben we weer een puzzeltje. 
De vraag is : Hoeveel blokjes ontbreken er? 

stuur je antwoord voor 15 oktober aan de redactie. 
Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 



Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035 
- 214598 kantoor 
Dagelijks beheer B.M. Blessing boswachter/opzichter tel 
02152 - 51602 werkloods 
035 - 214598 kantoor 
Vrijwilligerswerk G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk 
tel 035 - 214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve 
kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159 - 50944 

~_ .- - --- .- - '-

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

. Secretariaat: H.A.P.Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 85595'\ 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl. 3.65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is: 

Naam: ................................... ,.,. "., .... , ............ " ........... , ... ... ..... ...... ..... , .. ,.,., .... .. , ... .. ,' .. , ..... , .... , .... ... , .. , ...... ...... .. .... , ... . 

Adres: ................................................................... · .... ·· .. ·· .. · ............ ... . , ....... .... ........ ... ....... .... .. .... ..... " .. .............. .... . 

Postcode: .... .... ........................ .. ... Plaats .. ............... .. " .. " ........... , ......... .... .......... ' ..... ........... ... ... " ......... " ..... .. .. . 
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jaargamg 8 nr 3, november 1991 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Schreef ik in de vorige Courier van mijn bezoeken aan Anna's Hoeve dat er te weinig 
banken stonden. Inmiddels hebben wij een gesprek gehad met G.N.R. en daar hebben wij 
aangeboden de "leugenbank" met 1 bank uit te breiden op rekening van de vereniging. 
Over de laatste schoonmaakaktie, die wij gehouden hebben, is het bestuur zeer tevreden. 
Er waren wel niet te veel deelnemers, maar met de 20 die er wel waren hebben we een 
wagen vol vuil uit het bos en rond de vijvers gehaald. 
Nogmaals, zou ik de heren vissers er op willen wijzen dat het wegwerpen van flessen en 
blikjes in het struikgewas nou niet bepaald strookt met de sportiviteit die we van hen ver
wachten. 
Op het ogenblik worden wij weer geconfronteerd met een te lage waterstand in de vijver. 
Sommigen staan al voor 1 derde of 2 derde droog. Als er nu niet snel genoeg regen komt 
ontstaat er een noodsituatie en daarbij denk ik dan vooral aan de visstand. 
Verder hoop ik u allen op de algemene ledenvergadering te treffen om over de problema
tiek rond Anna's Hoeve met u van gedachte te wisselen. 

Uw voorzitter 
G. Toes 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Bij deze nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op: 

maandag 25 november 1991 

in de Ontmoetingskerk aan de Mineklerstraat te Hilversum. 

Aanvang 20.00 uur. 

1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de jaarvergadering van 16 april 1991 

. 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 

4. Beleid bestuur waaronder de toekomst van Anna's Hoeve. 
Mede zal bij dit onderwerp aanwezig zijn de heer Boegem van Milieuzaken van de 
gemeente Hilversum. (over de waterstand van de vijvers) 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

Gezien het belang van punt 4 verzoeken wij u dringend om op deze vergadering aanwe
zig te zijn. 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 

datum 
locatie 
Aanwezig 
Afwezig 

: 16 april 1991 
: Ontmoetingskerk te Hilversum 
: Zie presentielijst 
: Zie absentielijst 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent de vorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter heet 
ook de hr. Ubbink, assistent rentmeester van G. N. R., welkom. De heer Ubbink geeft na afloop 
een kleine lezing over Gooisch Natuur Reservaat. In zijn openingswoord memoreert de 
vorzitter dat in de 7 jaar van ons bestaan we leden verloren maar er ook weer bij gekregen 
hebben en dat Y'e nu niet meer met de Gemeente maar met G.N.R. zullen overleggen en 
samen werken voor het behoud van Anna's Hoeve. 

2. Notulen 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 1990 worden goed 
gekeurd. 
Er waren geen op- of aanmerkingen. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

a. Ingekomen stukken 
Bericht va,n verhuizing van G. Peel 
Uitnodiging van het I.V.N. 

b. Uitgaande stukken 
Geen 

c. Bericht uit de krant 
Anna's hoeve wordt gebruikt als fietscross baan. 

Het bestuur neemt hierover contact op met de Gemeente en G.N.R. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
Mevr. Slaap vond het een goed leesbaar verslag. 

5. Jaarverslag van de penningmeester en begroting 1991 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. 
Opmerkingen van de penningmeester: 

- Veel leden hebben hun contributie niet betaald. 
- Na 2 herinneringen niet betaald te hebben worden ze van de ledenlijst afgevoerd. 
- Er waren 4 verkeerde boekingen i.p.v. f 3,65 is er f 365,00 overgemaakt. 

De begroting van 1991 wordt goedgekeurd. 
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6. Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden en goedgekeurd. 

7. Benoeming kascontrolecommissie 

Mevr. H. Barlo en mevr. I. Meulema blijven aan. Mevr. Slaap treedt af en voor haar is 
mevr. Ina Vooren gekozen. 

8. Bestuursverkiezing 

Alle aftreqende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn allen herkozen. 

9. Plannen van het bestuur 

Het bestuur heeft de volgende plannen: 
a. Extra schoonmaakdag met Pinksteren vanwege de kleine opkomst van de vorige 

keer. 
b. Plaatsen van narcissen en krokussen in het najaar. Dit in overleg met G.N.R. 
c. Bij ijs weer een schaatswedstrijd. 
d. Een zitbank ter herdenking van de oudburgemeester de heer van de Sluis. 
e. Een schoonmaakaktie in het najaar. 
f. De wandelroute wordt door het I.V.N. verbeterd en van nieuwe bordjes voorzien. 

10. Sneltram 

Er is door de vereniging aktie gevoerd tegen de komstvan de sneltram. We hebben er 
veel reakties op gehad en ook nieuwe leden door gewonnen. 
Er zijn geen reakties binnengekomen van de werkgroep Sneltram. 

11. Rondvraag 

Er ontstond een levendige discussie over de sneltram. 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan de heer Ubbink van G.N.R. 
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SCHOONMAAKAKTIE 

16 oktober j.1. is er weer een schoonmaakaktie georganiseerd. Het weer die dag was 
goed maar helaas waren er maar weinig leden aanwezig. 
Het was ook erg 
jammer dat er zo 
weinig jeugdige 
deelnemers waren. 
Want het behoud 
van Anna's hoeve 
is in de toekomst 
voor hun ook van 
belang. 
Maar de 12 led~n 
die wel aanwezig 
waren, waarvan som
mige met hun klein
kinderen, hebben 
toch weer een wagen I r,~ " . " __ .-'" _ 'I 

vol vuil uit de bo~~ , / I,j~~ . _~ ~~\. ~-GJ ~ ~IPi ~r 'i"'" 
sen en rond de VIJ- _~ .0 ~ -t. ~,. ~d, 
vers gehaald. . ~r-.. - "'C:: ,,1 ~, ~ '-- , 

De volgende keer hopen we toch op wat meer schoonmakers. 

FOUTIEVE COURIERS 

Helaas hebben we geconstateerd dat er enkele foutieve Couriers bezorgd zijn. Onze 
excuses aan die leden die zo'n foutieve Courier ontvangen hebben. Er zijn nog enkele 
goede exemplaren over. Wenst u als nog een goede Courier te ontvangen, neem dan 
even contact met ons op. 

De redaktie 
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WINTERVLINDERS 

We zien de meeste vlinders actief bezig tijdens de warme zomermaanden: voor de winter 
begint laten ze larven of poppen na die overwinteren en die, als de lente nadert, pas actief 
worden. Bij een aantal vlindersoorten echter is het de vlinder zelf die overwintert. Onder
meer vlinders uit de 286 soorten tellende familie van de Spanners, ook wel landmeters 
genoemd. Deze laatste naam hebben ze te danken aan de rupsen die maar twee paar 
poten aan het achterlijf hebben, waardoor ze zich voortbewegen alsof ze aan het meten 
zijn. Eerst strekken ze hun lichaam ver naar voren en klemmen zich met de borstpoten 
vast. Vervolgens trekken ze het achterlijf vlakbij de voorpoten waardoor het lichaam de 
vorm krijgt van een gespannen boog. De "winterharde" soorten hebbben vaak namen 
gekregen ,d ie weinig te raden overlaten: de grote wintervlinder, de kleine wintervlinder en 
de voorjaarsspanner. Verder komt er een aantal wintervlinders die zich voeden met sap
pen van onderfIleer beschadigde boomstammen. 
Hoe overleven deze vlinders de winter terwijl de meeste soorten dit niet kunnen? Hier 
speelt een aantal factoren een belangrijke rol. Op de eerste plaats zijn hun voornaamste 
vijanden, de vogels, naar het warme zu iden vertrokken. Een andere beruchte vijand van 
de nachtvlinders, de vleermuis, overwintert in grotten of kelders. Hierdoor zijn schutkleu
ren voor deze wintervlinders niet zo van belang. Er komen dan ook witte en roomkleurige 
soorten voor die in de winter scherp afsteken tegen de blad loze gewassen. 
Om te kunnen vliegen moet het borststuk, dat de vl iegspieren bevat, op een temperatuur 
van ongeveer 30 graden Celsius worden gebracht. Deze opwarming vindt plaats doordat 
de vlinder gaat rillen of beven. Dit kan wel 20 minuten duren bij een buitentemperatuur 
van 0 graden. De wintervlinders moeten de warmte zelf leveren door middel van hun 
stofwisseling. Om de energie te sparen voor de vlucht, wordt pas met opwarmen begon
nen als de buitentemperatuur bij ongeveer 10 graden ligt. 
De wintervlinders brengen dan ook de meeste tijd in een verstijfde toestand door. Om het 
bevriezen tegen te gaan, produceren ze in hun celweefsels een natuurlijk antvriesm iddel, 
glycerol. Dit is een zoetachtige stroperige vloeistof die door zijn lage vriespunt (-20 gra
den Celsius) vriespuntverlagend werkt. 
Meestal verschuilen de vlinders zich onder afgevallen bladeren tegen de strenge vrieskou. 
Bladeren vormen een uitstekende isolatie. Zo is er onder een laag bladeren een tempera
tuur van -2 graden gemeten, terwijl het erboven 30 graden vroor. Bovendien vertraagt de 
stofwisseling bij deze lage temperaturen, zodat ze langer over hun energiereserves kun
nen beschikken. 
Het warmteverlies van het borststuk aan de omgeving en het verdere lichaam, dat rond de 
o graden blijft, moet zo klein mogelijk blijven. De soorten uit de familie van de Uiltjes heb
ben hiervoor een speciale aanpassing. Hun borststuk is van het achterlijf geisoleerd door 
luchtkamers en is bovendien bedekt met een laagje dons. Om het warmteverl ies langs de 
vleugels te beperken, zijn de wijfjes van de grote en de kleine wintervlinder zelfs geheel of 
gedeeltelijk vleugelloos gebleven. AI deze extra voorzieningen zijn er de oorzaak van dat 
deze vlinders "oververhit" raken als de buitentemperatuur boven 20 graden komt. 
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Vlinders van het geslacht Operophtera, waartoe kleine wintervlinder behoort, hebben in 
verhouding tot hun geringe lichaamsgewicht, grote vleugels. (Dit geldt alleen voor de 
mannetjes van de kleine wintervlinder, omdat de vrouwtjes slechts vleugelstompjes bezit
ten.) 
Een vleugelslag van slechts 2 tot 4 slagen per seconde is voldoende om in de lucht te 
blijven. Dit is heel wat minder dan de 60 slagen per seconde die de Uiltjes nodig hebben. 
De vliegspieren van de soorten van deze familie behoeven dan ook niet opgewarmd te 
worden tot 30 graden, maar slecht tot 2 graden. Dit betekent voor deze soorten een grote 
eenergiebesparing tijdens het koude seizoen. 

De paring van de kleine 
wintervlinder. Het vrouwtje 
(links) bezit kleine 
vleugelstompjes en kan niet 
vliegen. 

Het vrouwtje van de grote 
wintervlinder is vleugelloos. 

" , ,< • 
...•. '.,. 

..... . . 
. '. 

" " 

. . . 
........ .... ... " .{ 
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VOGELS IN DE WINTER 

Het is verbazend hoe sommige vogels elk jaar opnieuw een reis van wel duizend kilome
ters maken. Neem bijvoorbeeld de boerenzwaluw die bij ons de lente aankondigt en die 
elk najaar naar het verre Afrika vertrekt. Het is een vogeltje dat zo op het oog echt niet 
sterk is. Toch vliegt hij elk jaar soms dwars over de Sahara heen. 
De vogels die elk jaar naar het warme zuiden trekken noemen we trekvogels. Zo komen 
er echter ook trekvogels uit andere streken naar ons land toe, de wintergasten. Maar er 
zijn ook vogels die je het hele jaar door kunt zien, zoals de mus of de koolmees. Deze 
vogels noemt men standvogels, omdat ze altijd in dezelfde streek te vinden zijn. 
Deze wintergasten en standvogels gaan nu een slechte tijd tegemoet. De wintertijd. Voor
al tijdens strenge winters is het vaak moeilijk voor de vogels om voedsel te vinden. Wij 
kunnen de vogels dan helpen door ze eten te geven. 
Wat kunnen we. bijvoorbeeld doen: 
- Rijg met een stopnaald en een stevige draad een snoer 

pinda's. Hang het buiten op. 
- Leg eens een rotte appel op de grond. Of hang een stuk

je ongezouten spek in een boom. En wat dacht u van een 
halve kokosnoot. 

- Vogels hebben niet veel water nodig. Als er sneeuw ligt 
smeten ze dat in hun snavel. Vriest het en ligt er geen 
sneeuw haal dan wat ijsblokjes uit de koelkast. Stop ze 
in een doek en sla ze met de hamer heel fijn. Leg het 
gruis op de voerplaats. 

- Hang wat vetbollen op. 

Bij het voeren van vogels moet men natuurlijk wel om een paar dingen denken: 
- Om te beginnen ga pas voeren als het echt nodig is. Dus 

als het vriest of als er sneeuw ligt. 
- Als er eenmaal gevoerd wordt, moet het regelmatig 

plaatsvinden. Bijv. 's ochtends. Dan kunnen de vogels 
er op rekenen. 

- Voer geen dingen die slecht zijn zoals zout en plastic 
kaaskorst jes. 

- Vogels zijn geen kattevoer. Pas dus op voor katten. 
Voer altijd op een open plek, zodat de vogels goed om 
zich heen kunnen kijken. 

- Ruim overgebleven voer 's avonds op. Anders trekt het 
ratten aan. 

Hier onder vindt u een voorbeeld hoe u simpel een voedertafel kunt maken. 

1 

30 cm. 
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KALKGEBREK IN VERZUURDE BOSSEN 

Het verzuren van de bossen heeft niet alleen voor de bomen kwalijke gevolgen, maar ook 
voor de vogels die er leven. Zangvogels krijgen steeds meer last van kalkgebrek. Daar
door mislukken complete legsels, zijn eierschalen te dun of breken jonge vogels hun 
poten. 
Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door medewerkers van Instituut voor Oecolo
gisch Onderzoek (1.0.0.) in Heteren leidt de verzuring van de bossen tot een lager kalk
gehalte in de bodem en in de bladeren van de bomen. 
Ook bevatten insekten in kalkarme bossen minder kalk, zodat vogels die aan de leg zijn 
niet genoeg kalk binnen krijgen. Ook jonge vogels halen een kwart van hun kalkbehoefte 
uit insekte.n. Voor het overige zijn ze aangewezen op andere kalkbronnen zoals slakkehui
zen en botjes. 
De onderzoekers namen proeven in de bossen bij Ede, waarbij een deel van de nestkast
jes van koolmezen een bakje met stukjes slakkehuis en schalen van kippe-eieren werd 
opgehangen. Hierdoor mislukte een veel kleiner percentage van de legsels dan bij kool
mezen die niet werden bijgevoerd. 
Bijvoering met kalk is niet a.lleen goed voor zangvogels in de bossen. Ook tuinvogels 
rondom het huis zouden in het voorjaar moeten worden gevoerd met verkruimelde eier
schalen of wat grit om het kalgehalte op peil te houden, aldus de onderzoekers van het 
1.0.0. 

H. Barlo 
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JEUGDPAGINA 

De oplossing van de vorige puzzel was: 43 stukjes. 
Els Beukhof en Falco van der Poel hadden het beide goed. Voor jullie is er een attentie 
onderweg. 

Ook nu hebben we weer een puzzel. 
Zoek eens uit bij welk spoor wie hoort. Welke cijfers horen bij welke letters. Vul in de 
vakjes de letters bij de cijfers. Als je dit goed doet krijg je als antwoord een woord. 

Stuur je antwoord voor 15 januari 1992 aan de redactie. 
Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 

1 

rj--_J .. , .• 
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035 - 214598 kantoor 
Dagelijks beheer B.M. Blessing boswachter/opzichter tel 02152 - 51602 werkloods 
035 - 214598 kantoor 
Vrijwilligerswerk G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035 - 214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 

Reinigingspolitie 02159 - 50944 

~-. - --
Aan d~ Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: H.A.P.Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

. of bij: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl. 3.65 per Jaar) 

o mijn nieuwe adres Is: 

Naam: ............................................................ ··.·· ................................................................................................... .. 

Adres: ............................................ ·· .. ·· .... · .. · ......................... , ................................................................................ . 

Postcode: ..................................... Plaats ............................................................... ~ .......................................... . 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Bijgaand bij de Anna's Hoeve Courier ontvangt u de jaarlijkse acceptgiro voor beta
ling van de contributie. 
De contributie bedraagt fl 3,65 per lid, 1 cent per dag. Als u ons wat meer wilt 
g~ven mag ook en graag. 
Waarom schrijf ik nu over de contributie. Dat komt omdat de penningmeester in 
1990 34 leden heeft afgevoerd die aan het eind van het jaar nog niet betaald had
den. In 1991 werden 30 leden om dezelfde reden afegevoerd. 
Nu kan de administratie, en dat zijn mensen die het in hun vrije tijd doen, wel telkens 
een herinnering sturen maar dat kost ook geld. Daarom vraag ik u wij laten onze 
mooie en unieke vereniging toch niet ten onder gaan! Daarom een vriendelijk verzoek 
betaal meteen en werf enpassant een nieuw lid. 
De penningmeester fluistert mij in het oor: ' 'Ze mogen ook wel contant aan mij 
betalen." Zijn adres is Mercuriusstraat 17 in Hilversum. 
Mogen wij op u rekenen! 

Bij voorbaat dank, 

Uw voorzitter 
G. Toes 



BIL VERSUM - Het uitzetten 
van vis in de gemeentelijke vij
vers heeft volgens milieuwet
houder G. Wolf niet alleen ge
leid tot flinke schade aan de oe
vers maar ook tot dierenleed. 

Wolf deed deze uitspraak gister
avond tijdens een vergadering 
van de raadscommissie voor mi
lieu en stadsvernieuwing. De ge
meente besloot vier jaar geleden 
om vis uit te zetten in de vijvers. 
Volgens de wethouders is . daarna 
'ongelooflijk veel schade' aange
richt aan de oevers, onder meer 

WEER EEN MISSER 

- 4 -

"Dierenleed in 
Hilversumse 
visvijvers" 
van de Kastanjevijver en de vijver 
bij het raadhuis. Boosdoeners 
zouden met name jeugdige sport
vissers zijn. 

Hij wees erop dat de vijvers niet 
zijn aangelegd voor de recreatie 
maar als overstort voor het regen-

watel'r!ool. "Er komt, onder meer 
in de vijvers van Anna's Hoeve, 
regelmatig dode vis naar boven 
drijven. Vooral na een flinke re
genbui." Wolf, die ernstige beden-I 
kingen heeft tegen het steeds; 
maar weer uitzetten van nieuwe I 
vissen, sprak van dierenleed. ! 

Mevrouw H. Lamaker (H2000): 
stelde juist blij te zijn dat de 
jeugd zit te vissen en niet "overal 
rondsliert en rotzooi uithaalt". 
Wolf stelde daarop dat in de toe
komst wellicht een deel van de vij
vers verboden gebied wordt voor 
de sportvissers. 

In de raadscommissie voor milieu en stadsvernieuwing (dec 1991) heeft de wethou
der, de heer G. Wolf, de plank weer eens mis geslagen als hij zegt dat uitzetten' van 
vis, in bijvoorbeeld ook de vijvers van Anna's Hoeve, dierenkwelling zou zijn. Er zou 
na een regenbui regelmatig dode vis drijven. Nu wordt er door bestuursleden van de 
Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve regelmatig, zeg vrijwel wekelijks, gecontro
leerd op ongerechtigheden, maar dode vis komt niet voor. 
Als de heer Wolf het heeft over schade aan de oevers dan moet hij zorgen dat bij
voorbeeld in Anna's Hoeve het waterpeil goed blijft, soms staan hele vijvers droog en 
dan verzandt de oever. 
Wat heeft de gemeente, geachte heer Wolf, gedaan aan oeverbescherming toen 
Anna's Hoeve nog onder haar beheer viel. Niets, ondanks herhaald aandringen. 
Tenslotte, uitzetten van vis is geen taak van de gemeente niet van onze vereniging 
doch van de Hengelaarsbond. Eli van ons mag men daar vissen, mits men geen vuile 
boel laat slingeren en geen vernielingen aanricht. 
Dan is het ons goed mijnheer de wethouder. 

G. Toes 
Voorzitter 
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HET PAD LANGS DE SPORTVELDEN 

Tussen de hekken van het Laarder Wasmeer en de sportvelden van Donar, Gooische 
Boys en EMM loopt een pad. Dat pad is in gebruik als wandelpad. De Hilversumse 
VVV heeft dat pad al enkele jaren opgenomen in een door hen uitgegeven fietsroute. 
Jaarlijks, ongeveer in september werd de vegetatie op en langs het pad gemaaid. 
Gebeurde dit niet dan is wandelen en fietsen aldaar een probleem. Vooral als het net 
geregend heeft wordt je er kletsnat en groen van de welig groeiende planten. 
Eind september 1991 was het pad nog niet gemaaid. Met veel moeite zag je de 
mensen over het pad lopen. Een groep VVV-fietsers was van ellende maar gaan lo
pen. 
Overleg hierover met het Goois Natuurreservaat (GNR) maakte duidelijk dat het GNR 
nooit dit pad maaide. Informatie uit een andere bron meldde dat de gemeenteambte
naren die de sportvelden maaien ook de afgelopen jaren het pad onderhielden. Nu 
was dat om onduidelijke redenen niet gebeurd. 
Op 10 oktober 1991 heb ik daarom contact gezocht met de afdeling Groenvoorzie
ningen van de gemeente. Telefonisch overlegde ik rnet de opzichter de heer J. Lam. 
Hij wist niet wiens verantwoordelijkheid het was om het pad te onderhouden maar 
zou het uitzoeken. Kennelijk is het bij Groenvoorzieningen zeer druk en heeft het 
onderhoud van het pad een zeer lage prioriteit. Tot op heden heb ik van de gemeente 
niets meer vernomen. Maar erger, het pad is nog ~ :teeds niet gemaaid .... 
Toe gemeente, een pad van circa twee meter breed uitmaa ien is toch zo gebeurd? 

Jelle Harder 

• 
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HIER EEN BERICHTJE VAN EEN I.V.N.-ER! 

Nu Anna's Hoeve sinds vorig jaar is overgegaan naar het Goois Natuur Reservaat, is 
hier nu het beheersplan van G.N.R. van toepassing en ook de doelstellingen van deze 
stichting, n.1. de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi, teneinde deze ten 
eeuwige dagen ongeschonden als natuurgebied te behouden en het genot van. dat 
natuurschoon te verzekeren. 
Daarop volgt in het kielzog vanzelf het Instituut van Natuur en Milieu educatie 
(I.V.N.), wat zich o.a. bezig houdt met het geven van natuurcursussen voor begin
ners en wandelingen organiseert in verschillende natuurgebieden die in beheer zijn 
van het G.N.R .. Anna's Hoeve behoort hier nu ook toe. Voor deze wandelingen zijn 
ervaren gidsen beschikbaar, die u kunnen vertellen wat waar groeit en waarom en die 
ook antwoord kunnen geven op uw vragen. 
Het I. V.N. zet ook wandelingen uit met door paaltjes gemarkeerde routes, welke te 
zijner tijd in boekvorm te verkrijgen zullen zijn bij hl~t G.N.R. en bij de Vereniging tot 
behoud van Anna's Hoeve e.o. 
Er is veel te zien en te genieten in Anna's Hoeve e:l de aangrenzende natuurgebie
den. Het wacht gewoon op aandacht en het I. V.N. gaat aandacht schenken aan 
Anna's hoeve door een terreinbeschrijving te maken waar iedereen die Anna's Hoeve 
een warm hart toedraagt blij mee kan maken. 
Voor informatie over het I. V. N. kunt u contact opnemen met Jaap van de Vliet, tele
foon 035-61273. 

Jan van Dijk 
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ANNA'S HOEVE 

Het is heerlijk vertoeven 
in ons Anna's Hoeve 
met zijn bruggetjes over water 
met zijn vele eend gesnater 
met zijn paden breed en smal 
met zijn öarden wespenwal 
met zijn bankjes tussen de bomen 
waar je heerlijk weg kunt dromen 
met zijn plassen vol met vis 
waar het heel gezellig is 
het is hier heus wel mooi 
een echte parel in het Gooi 
het is fijn hier te vertoeven 
in het pmk van Anna's Hoeve. 

E.B. Schaafsma 
oktober 1991 

Elk voorjaar in april houdt de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. haar 
jaarvergadering. Noteert u de volgende gegevens in uw agenda: 

Datum: 28 april 1992 
Tijdstip: 20.00 uur 
Locatie: Ontmoetingskerk hoek An~h. Fokkerweg Mincklerstraat 

• 
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HET STRAND REDDEN 

De stijgende zeespeigel doet, in combinatie met de altijd terugkerende stormen, een 
steeds grotere aanslag op de kustlijn. AI het zand dat tijdens een zo'n storm wordt 
weggespoeld is niet zomaar weer teruggestort. Maar wel als de zee er een handje bij 
helpt. Een Deens bedrijf heeft daar een systeem voor ontwikkeld. 
Het voorziet in een aantal pijpleidingen die onder een kwetsbaar suk strand worden 
gelegd. Door die pijpleidingen wordt het water dat tussen het zand zit weggezogen. 
Daardoor wordt het water dat door golven wordt aangevoerd in het strand getrokken 
en dat betekent weer depositie van het zand dat met dat water wordt meegevoerd. 
Op die manier kan wel 45 kubieke meter zand per vierkante meter strand worden 
afgezet. Dat zand komt direct uit zee en gaat niet ten koste van een ander stuk van 
het strand. 

;l-

\ 'l \W --
~ 

--~ __ 'L---\,~ 
- --

• 
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POPULIEREN NIET GEROOID 

Eind oktober 1991 kreeg ik een advertentie van de gemeente Hilversum onder ogen 
waarop stond dat er nabij de wielerbaan Anna's Hoeve achter de Meerweg een vijftal 
Populieren gerooid moesten worden. De rooivergunning lag ter inzage op het raad
huis. 
Omdat er in 1990 op vrijwel dezelfde plek - door de gemeente Hilver'sum - op illegale 
wijze een aantal grote Populieren zijn omgezaagd en afgevoerd trok deze advertentie 
mijn aandacht. Zou de gemeente nu via een advertentietruc proberen de illegaal ge
kapte bomen alsnog te legaliseren? 
Na enig navragen op het raadhuis en bij de afdeling Groenvoorzieningen bleek dat dé 
rooivergunning was aangevraagd door de directeur Sport en Recreatie van de ge
meente. Bij de aanvraag ontbrak een plattegrond waarop de bomen stonden aangege
ven . 
Telefonisch overleg bracht mij in contact met de heer C. Leeflang, sectiechef accom
modaties van de afdeling Sport en Recreatie. Deze verzekerde mij dat de rooivergun
ning betrekking had op vijf grote Populieren tussen de oude wielerbaan en de wonin
gen aan de Meerweg. Er was geen relatie met de illegale kap. Gelukkig, hier was 
geen sprake van een advertentietruc! 
De heer Leeflang vertelde mij dat de bomen gerooid moesten worden omdat de be
woners te veel last kregen van de f(lrs uitgegroeide kronen. Daarop heb ik het voor
stel gedaan deze bomen niet bij de grond af te zagen maar zo hoog mogelijk, juist 
onder de kroon. Op deze manier is t r geen sprake meer van overlast voor de aanwo
nenden . Voor de bomen zijn er nieuwe kansen om weer uit te lopen en nieuwe tak
ken te vormen. Zo ontstaat een knotpopulier . Redt de boom het niet en gaat hij dood 
dan vormt deze dikke stam een prir'la plaats voor insecten en paddestoelen. Spech
ten kunnen er hun nestholte in hakken en ook vleermuizen verblijven in de holten. 
Kortom, in beide gevallen is er meer winst voor de natuur dan wanneer je ze geheel 
omzaagd. 
De heer Leeflang reageerde enthousiast en begripvol. Hij zei dat hier op deze manier 
niet over nagedacht was en zou proberen het rooiplan als nog in die richting te krij
gen. 
Daarna gebeurde er even niets, maar op 19 december 1991 fietste ik vlak langs de 
bewuste Populieren. Tot mijn verrassing waren de bomen kort te voren op circa vijf 
meter hoogte afgezaagd. Het was de heer Leeflang dus gelukt het plan aan te pas
sen. 
Hulde aan deze gemeente-ambtenaar die mijn korte actie ondersteunde! 

Jelle Harder 
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PADDESTOELEN CONTRA BIEFSTUK 

Japan heeft goed begrepen dat er in het Westen grote vraag is naar vetarme produk
ten die wel goed smaken. Na een beetje experimenteren met temperaturen, voedings
bodem en watertoevoer, lukte het de Japanse Kabushikikaisha paddestoelen te kwe
ken van het formaat van een flinke hamburger. Maar het mooiste is dat deze paddes
toelen gegrild ook net zo lekker smaken als een biefstuk. 
De paddestoelen hebben maar een dag of v ijftig nodig om te groeien, en dat is na
tuurlijk wel wat minder dan een koe nod ig heeft. Daar komt nog eens bij dat de pad
destoelen .een zeer laag cholesterol- en vetgehalte hebben, vrijwel dezelfde vitamines 
en mineralen bevatten als vlees, maN minder proteine leveren. Voorlopig wordt de 
gigantische paddestoel eerst op de Japanse markt gebracht, maar er zijn al plannen 
voor Europa en de Verenigde staten. 
De Amerikaanse hamburgerproducenten zijn niet zo onderste boven van het nieuwe 
produkt: •• Wie geen vlees kan betalen zal zeker de paddestoelen proberen, maar 
onze trouwe klanten willen alleen de smaak van puur vlees", zeggen zij overtuigd . 

.... 1-----

.---..._--.... _-



- 11 -

WINTERSLAPERS 

Als de dagen kort en koud zijn, is er .voor de dieren minde.r v,oedsel te vinden. Som
mige trekken naar het warmere zuiden, andere ontvluchten de kou en de honger door 
te slapen. ,. 
Sommige warmbloedige dieren (zoogdieren) slaan voor de winter vet op in hun li
chaam. Da~ is hun voedselreserve. Zodra het buiten koud worqt, kruipen ze in hun 
hol. De hartslag vertraagt zodat ze bijna geen energie verbruiken. Het lichaam wordt 
heel koud. , 
Ër zijn dieren die de hele winter door slapen, zoals de vleermuis. Andere, zoals de 
eekhoorn, houden een winterrust. Ze wprden soms wakker on te eten van hun win
tervoorraad. 
,Bij koudbloedige dieren (vis,sen, reptielen, amfibieen) neemt het lichaam de tempera
tuur van de ~mgeving aan.' Zodra het koud wordt, graven reptielen en amfibieen zich 
dus in of zoeken een warmere schuilplaats. Vissen hebben het moeilijker om een 
warm plekje te vinden. Wordt het water koud, dan raken ze in een toestand van ver
doving . Zo kunnen ze, als. het water niet helemaal bevriest, het voorjaar halen. 

Enkele winterslapers 
De egel ligt vanaf de eerste vorst ineengerold in zijn ongeveer 30 cm diepe nest 
onder de grond. Zijn lichaamstemperatuur daalt van 39 graden Celsius tot 7 of 8 
graden Celsius. 
De eekhoorn is geen echte winterslaper. Wel slaapt hij het grootste deel van de win
ter, opgerold in zijn nest. 
De vleermuis houdt een winterslaap van oktober tot maart. Hij brengt de winter door 
op een donkere plaats (grot, zolder ... ), hangend met de kop naar beneden. 
De das houdt maar een korte winterslaap. Die wordt dikwijls onderbroken om te eten 
van zijn wintervoorraad. 
De kikker zit goed weggedoken in de modder. Hij ademt door zijn dunne, naakte 
huid. 
IZr zijn ook muizen die een winterslaap houden. Ze behoren tot de familie van de 
slaapmuizen. 



- 12 -

JEUGDPAGINA 

De oplossing van de vorige puzzel was: Anna's Hoeve 
Els Beukhof, Falco van der Poel, Marieke Weijers en Erik Kluiver hadden het goed. · 
Voor jullie is er een attentie onderweg. 
Ook nu hebben we weer een puzzel. 

Planten en dieren leven al heel lang met elkaar samen. Ze hebben elkaar nodig. We 
geven een voorbeeld: 
Vogels voeden zich met insekten of zaden. De insekten halen bij de bloemen voedsel 
in de vorm van nectar. In ruil daarvoor zorgen ze voor de bestuiving ... 
Je kunt de natuur dus zien als een grote keten vol schakels. Neem je een schakel 
weg, dan is de keten verbroken. Dan is het evenwicht in de natuur verbroken. 
Hieronder vind je drie van zulke voedselketens. Plaats de juiste woorden op de punt
jes: 

rups 

Koe eet ..... Rups eet ..... Muis eet ..... 
kat 

graan 

gras 

mens 

Mens eet ..... Koolmees eet ..... Kat eet ..... koolmees 

eikeblad 

muis 

koe 

Mug steekt ..... Sperwer eet ..... Vlo bijt ..... 

Stuur je oplossing voor 1 april 1992 aan de redactie: 
Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 



Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035 - 214598 kantoor 
Dagelijks beheer B.M. Blessing boswachter/opzichter tel 02152 - 51602 werkloods 
035 - 214598 kantoor 
Vrijwilligerswerk G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035 - 214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
- ' Reinigingspolitie 02159 - 50944 

:}<_.- ........ - - ,-- . ..-, ..... - - --
Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: H.A.P.Kraijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, te/. 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl . ~~,,6e, per jaar) 

o mijn nieuwe adres is: 

Naam:"" .... "" .......................... , ... ,,,,,, ..... , .. ,., .... ,, .... " ........... .. , .. .... .. . ,.,,,., 

Adres: ...... , .... "" ......... " ...... " .. ", .... , , .. ..... , ....... ...... " .. .... ...... .... . 

Postcode: ...... ,,, ..... , ... , .............. ,,, Plaats, ....... " ".". 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Voor u ligt wederom het jaarverslag, alweer het zevende van onze vereniging. 
In het jaarverslag van onze secretaris wordt goed weergegeven wat wij het afgelopen jaar 
hebben gedaan. 
De penningmeester laat in zijn verslag zien dat het ons niet slecht gaat. 
De ledenadministratie en de Courierbezorg ing waren wederom in vertrouwde handen. 
En het redactieteam heeft het in het afgelopen jaar voor de nummers waarvoor zij 
tekenden prima gedaan er is een goede en goed leesbare band ontstaan tussen leiding 
en leden. 
En dan het korps bezorgers ook hen is dank vergund. 
Dames en heren aan alle genoemden zou ik als voorzitter mijn dank willen betuigen voor 
uw inzet en kameraadschap in het afgelopen jaar. En toch bedreigen ons weer aanslagen. 
De gemeente Laren wil weer afslagen van rijksweg A27 bij Anna's Hoeve. Daarover 
komen wij nog te spreken. 
Maar laten wij het jaar dat voor ons ligt toch positief beschouwen. Ik mag u wel zeggen 
dat het beheer over Anna's Hoeve door het Goois Natuur Reservaat ons zeer goed 
aandoet . Zowel in het samenspreken als het uitvoerende werk. 
Ik hoop dat u dit werk ook positief beziet. U krijgt op dinsdag 28 april de gelegenheid uw 
mening te geven . 

Tot dan 
G. Toes 
Voorzitter 

Mededeling aan de leden 

Op zaterdag 23 mei om 10.30 uur zal de Burgemeester W .R. van der Sluis bank in gebruik 
gesteld worden door mevr. P. van der Sluis-Cnossen. En de overdracht van de bank in 
eigendom en beheer van het Goois Natuur Reservaat. 
Zij die daarbij aanwezig willen zijn, zijn uiteraard van harte welkom. 
De plaats van handeling is aan de speelweidevijver ongeveer 100m vanaf de slagboom 
Liebergerweg - Anthonie Fokkerweg . 

Het bestuur 
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UITNODIGING 
tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 28 april 1992 in een der zalen van 
de Ontmoetingskerk, gelegen aan de Mincklerstraat hoek Anthonie Fokkerweg te 
Hilversum. 
Aanvang: 20.00 uur 

U BENT WELKOM! 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 november 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Goedkeuring van de begroting voor het jaar 1992 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Benoeming van de kascontrolecommissie 

8 Bestuursverkiezing 
Aftredend: H.A.P. Kreijkamp, secretaris (herkiesbaar) 

Mevr. S.C.G.Schlüter, bestuurslid (herkiesbaar) 
A. Schnitger, bestuurslid (niet herkiesbaar) 

Bestuurskandidaten gelieven zich te melden bij het secretariaat tot uiterlijk 24 april 1992. 

9. Plannen van het bestuur 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Na de pauze houdt de heer J. van Dijk van het I.V.N. een kort praatje over het bosbeheer. 

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID!!I!!!I! 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
0.0.25 NOVEMBER 1991 

Lokatie: Ontmoetingskerk 
Aanwezig: 27 personen 
Afwezig: W. Deijs, A. Schnitger (beide met kennisgeving) 

P. Jacobs 

1. Opening 
De voorzitter opent om even over achten de vergadering en heet iedereen welkom. De 
voorzitter heet ook welkom de heer van Boegem van Milieuzaken van de gemeente 
Hilversum, de heer Backhuis van de Zebra's, de dames van EMM en ook de heer en mevr. 
Kortenoever die aan het eind van de vergadering een diapresentatie zullen verzorgen. 
In zijn openingswoord memoreert de voorzitter over het wel en wee van Anna's Hoeve 
en meer over wee dan wel, zoals uit kranten publikaties naar voren komt. Maar er zijn 
ook nog positieve dingen te melden, dat er weer wat nieuwe leden bijgekomen zijn en 
sommige gelijk voor 10 jaar betaald hebben. Helaas zullen er ook weer wat afvloeien, 
wegens het niet betalen van de contributie. 

2. Notulen vorige vergadering 
Er was een opmerking over de vorige notulen: 
De heer de Wolft merkte op dat hij bij punt 11 de rondvraag' , Er ontstond een levendige 
discussie over de Sneltram" wat te mager vond. Het verwoordt volgens hem niet wat 
er allemaal gezegd is en dat hij het niet hielmaai eens was met ons standpunt t.a.v. de 
Sneltram. Vooral het trace buiten Anna's Hoeve vindt hij niet tot bemoeienis van de 
vereniging horen. De heer de Wolft ziet liever een sneltram door Anna's Hoeve dan een 
afslag van de A27. 
De notulen werden verder goedgekeurd 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

a. Uitgaande stukken 
Door het bestuur is er een brief gestuurd aan de gemeente Hilversum t.a.v. de 
problematiek van de de vervuiling op Anna's Hoeve en de verplaatsing van de 
sportvelden. 
Deze brief is ook aan verschillende instanties gestuurd o.a. de provincie. 

b. Ingekomen stukken 
Als reactie op het uitgaande stuk is er een brief van de gemeente Hilversum ontvangen. 
De brief is in behandeling en antwoord wordt verwacht voor 12 februari 1992. 

4. Beleid van het bestuur 
Het bestuur wil graag gekend worden in de plannen van de gemeente Hilversum t.a. v. 
de verplaatsing van de sportvelden, vanwege de vervuiling. Vooral als deze geplaatst 
worden op de speelweide of op het stuk voor de Anth. Fokkerweg. Daarvoor heeft de 
vereniging de gemeente aangeschreven en ook alle betrokken sportclubs. 
Het volgende punt wat het bestuur bezighoudt is de watervoorziening in Anna's Hoeve. 
De heer van Boegem van Milieuzaken van de gemeente Hilversum krijgt nu het woord en 
geeft uitleg over de stand van zaken t.a.v. het water. 
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5. Rondvraag 
Er wordt nog een vraag aan de hr van Boegem gesteld over de 365 miljoen die de 
schoonmaak van de sportvelden gaat kosten. 
Antwoord: Het onderzoek kost 180 miljoen daarna wordt bekeken hoe men het gaat 
aanpakken, dan moet het ministerie het nog goed keuren . Daarna weet men pas wat er 
gaat gebeuren en wat het kost. Het rapport hierover word t over 2 maanden uitgebracht. 

Hr Buunk vraagt: Wie leegt de afvalbakken in Anna 's Hoeve? 
Antwoord: Die worden in opdracht van GNR elke vrijdag geleegd. 

Een opmerking van een van qe vertegenwoordigsters van EMM is dat de vereniging tot 
behoud van Anna's Hoeve niet alleen bij de gemeente aanklopt, maar dat ook hun club 
dat iedere keer doet. 
Verder nog een opmerking van het bestuur over de schoonmaakaktie om die in een 
andere vorm te laten verlopen. In overleg met GNR willen we meer kap- en hakwerk doen 
op bijvoorbeeld een paar zaterdagochtenden. Als de plannen rond zijn worden er 
vrijwilligers gevraagd. 

6. Sluiting 
Om 10 uur sluit de voorzitter de vergadering door iedereen dank te zeggen voor zijn of 
haar aanwezigheid en geeft het woord aan de heer Kortenoever voor zijn diapresentatie. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Op uw secretaris rust de taak u verslag te doen over de aktiviteiten van de vereniging 
over het afgelopen verenigingsjaar. 
Op 1 januari 1991 bestond het bestuur uit: 

G. Toes Voorzitter Aftredend 1994 
H.A.P. Kreijkamp Secretaris Aftredend 1992 
J. Deijs Penningmeester Aftredend 1993 
J. Harder 2e Voorzitter Aftredend 1993 
Mevr. H. Toes 2e Sectretaris/ Aftredend 1994 

Ledenadministratrice 
P.A.G. Jacobs 2e Penningmeester Aftredend 1994 
W. Deijs Bestuurslid/Notulist Aftredend 1993 ., 
Mevr . S.C.G. Schluter Bestuurslid Aftredend 1992 
A. Schnitger Bestuurslid Aftredend 1992 

hetwelk het gehele jaar onveranderd is gebleven. 
Het gehele bestuur kwam gedurende het verslagjaar (evenals vorig jaar) 6 maal in 
vergadering bijeen, terwijl het dagelijks bestuur vrij veel contact had met elkander 
teneinde spoedeisende gevallen te bespreken. 
Bestond het ledenbestand op 1 januari 1991 uit 773 leden, in de loop van het jaar is het 
teruggelopen tot 757, waarvoor als een der oorzaken is te noemen het, ondanks herhaald 
verzoek daartoe, niet betalen van de toch niet al te hoge contributie. 
De op 16 april 1991 gehouden algemene ledenvergadering/jaarvergadering werd, incl. 
de aanwezige bestuursleden, slechts bijgewoond door in totaal 22 personen, hetgeen als 
zeer bedroevend moet worden beschouwd bij een zo groot ledenbestand. 
De op 25 november 1991 gehouden ledenvergadering, werd ook niet best bezocht, 
hoewel het aantal aanwezigen, incl. de bestuursleden, iets groter was, n.1. 28 leden. 
Tijdens deze vergadering hield de heer Boegem van de afdeling Milieu der gemeente 
Hilversum een zeer uitvoerig praatje over de waterhuishouding in Anna's Hoeve en het 
Laarder Wasmeer . 
Regelmatig had het bestuur contact met het Goois Natuur Reservaat (GNR), aan wie het 
natuurgebied Anna's Hoeve zal worden overgedragen door de gemeente Hilversum. 
Reeds vanaf 1 januari 1991 wordt dit gebied onderhouden door het GNR, hetwelk haar 
vruchten reeds heeft afgeworpen, hetgeen kan blijken uit het feit dat een 10-tal nieuwe 
banken werd geplaatst. 
Ook werd vrij regelmatig contact onderhouden met de gemeente Hilversum en haar 
verschillende afdelingen, o.a. over het maaien van de berm langs het fietspad en de weg 
langs de rioolzuivering . 
Het algemeen toezicht in Anna's Hoeve berust bij de boswachters van het GNR, door wie 
ook de surveillance wordt meegenomen. De boswachters bezitten de bevoegdheid om 
proces-verbaal op te maken, dus men is gewaarschuwd om geen dingen te doen die 
verboden zijn. 
In samenwerking met het IVN is de wandelroute door Anna's Hoeve gehandhaafd en 
aangepast en/of uitgebreid. Daartoe heeft het GNR nieuwe betonnen paaltjes geplaatst 
waarop de route is aangegeven. Het is alleen jammer dat onverlaten verschillende malen 
deze paaltjes uit de grond spitten. Hiertegen zal door de boswachters streng worden 
opgetreden. 
Door het GNR wordt in het algemeen vergunning verstrekt voor milieu vriendelijke 
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activiteiten in het natuurgebied, zoals crosslopen en fietscrossen. Dit evenwel onder de 
nadrukkelijke voorwaarde dat de natuur daaronder niet te lijden heeft. Vernielingen, ver
storingen en vervuilingen mogen" derhalve niet voorkomen. Mocht evenwel blijken dat 
men zich niet aan de afgemaakte afspraken houdt, dan wordt een event. volgende 
vergunning niet meer verleend, waardoor deze activiteiten tot het verleden zullen 
behoren. 
Het laten opstijgen van luchtballonnen vanuit Anna's Hoeve mag alleen plaatsvinden met 
toestemming van het GNR. Het landen kan niet verboden worden want dat kan uit 
noodzaak zijn. 
Ook werd het GNR gewezen op het gebruik van de oude crossbaan. Dit is ten enemale 
verboden, waartegen dan oo.k zal worden opgetreden. 
Door onze vereniging werd 2 maal een schoonmaakaktie gehouden waaraan ook door het 
GNR medewerking werd verleend, door het beschikbaar stellen van containers en ander 
gereedschap. 
Voorheen werden de papierprikkers door de gemeente ter beschikking gesteld, de 
prikkers van het GNR waren voor het doel waar wij ze voor gebruiken en ook het feit dat 
door jongeren wordt meegewerkt te zwaar. Daarom heeft het bestuur een 20-tal nieuwe 
prikkers besteld en inmiddels reeds in gebruik genomen. 
Onze vereniging is lid geworden van de Stichting Overkoepelend Wijkoverleg Mooi 
Hilversum. De vergaderingen van deze stichting, welke maandelijks plaatsvinden op de 
laatste woensdag van de maand, zullen zoveel mogelijk door onze voorzitter worden bij
gewoond. 

VERDERE ACTIVITEITEN 
In de maand februari werden op de speelweidevijver schaatswedstrijden voor de jeugd 
georganiseerd, hetgeen een overweldigend succes mag worden genoemd. In verschillen
de leeftijdsgroepen werd om het hardst' 'geknokt" om de prijzen. Gezien de grote be
langstelling is het wenselijk in de toekomst herhaling te doen plaatsvinden, indien de 
weersomstandigheden dat toelaten. 
Eind januari/begin februari 1991 werd aan alle bewoners van de Kleine Drift, Lorentzweg 
en de Anthonie Fokkerweg een circulaire bezorgd met betrekking tot het voornemen van 
de Werkgroep Sneltram Gooi en Vechtstreek een sneltramverbinding te doen aanleggen 
tussen Hilversum en Huizen, via Laren en Blaricum, waarbij tevens de mogelijkheid werd 
geopperd deze door te trekken naar Almere. 
Deze actie is goed verlopen, hetwelk is gebleken uit de vele reacties van uit die straten 
en een aantal nieuwe leden die zich aanmelden. 
Hoe de stand van zaken op dit moment is, is niet duidelijk, doch het hieraan verbonden 
kostenaspect, zal het nog geruime tijd duren voordat hier aan begonnen kan worden, zo 
de mogelijkheid daartoe wordt geschapen. 
Op 12 november 1991 werd aan de Leden van de Gemeenteraad der gemeente Hilversum 
een schrijven gericht met betrekking tot de sanering van Anna's Hoeve. 
Een an ander vond zijn aanleiding in het feit dat er een aantal persberichten verschenen 
waren over de op handen zijnde sanering in Anna's Hoeve, waaraan tevens werd 
toegevoegd de problematiek van de vervuiling en de te lage waterstand in het Laarder 
Wasmeer. 
Van de Gemeenteraad hebben wij antwoord gevraagd op de volgende vragen: 
Is het juist dat in 1993 of 1994 wordt begonnen met de sanering van Anna's Hoeve? 
Wanneer wordt bekend of de waterbodems van Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer 
hierin mee kunnen ' 'liften"? 
Welke plannen zijn er voor de verplaatsing van de sportvelden van het Sportpark Anna's 

• 
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Hoeve? Is er sprake van een (tijdelijke) verplaatsing? 

Afschrift van dit schrijven werd aan een aantal instanties en verenigingen toegezonden, 
terwijl aan Gedeputeerde staten van Noord-Holland antwoord werd gevraagd op de 
eerste 2 vragen. 
Hoewel in januari van dit jaar (1992) een concept schrijven van de gemeente Hilversum 
te onzer kennis werd gebracht, is begin februari 1992 officiel niets bekend, alleen via 
krantenberichten. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Gooiland van het Instituut voor 
Natuurbescherming (IVN) werd op maandag 13 mei 1991 in het gemeentehuis van 
Bussum een forumavond gehouden onder leiding van de Commissaris der Koningin in 
Noord-Holland, drs R.J. de Wit over het onderwerp: GOOI-BEWUST LEVEN. 
Deze avond werd door een bestuursdelegatie bijgewoond. 

BESTUUR 
Zoals in het begin van dit verslag reeds vermeld, kwam gedurende het verslagjaar geen 
wijzigingen voor in de samenstelling. Het ledental schommelde ook nu weer, doch door 
de sneltramactie kon een aantal nieuwe leden worden genoteerd. Jammer was het dat 
een aantal leden, om verschillende redenen, moest worden afgevoerd. 

ANNA'S HOEVE COURIER 
De redactie van dit blad, bestaande uit Hettie Barlo, Dia Deijs, Helga Toes en Wessel Deijs, 
hebben zich in het afgelopen verenigingsjaar niet onbetuigd gelaten, gezien de werkelijk 
fraaie nummers die er van hun hand zijn verschenen. 
Het ligt in het voornemen om met ingang van het jaar 1992 het blad niet 3 doch 4 maal 
per jaar te laten verschijnen. 
Het bestuur is het redactieteam veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij zich van 
hun taak hebben gekweten. 
Mocht u zich geroepen voelen ook eens een artikeltje te schrijven, dan kunt u dit 
toezenden aan het redactieadres: Weberstraat 1. 
Het redactieteam zal u dankbaar zijn voor uw bijdrage. Schroom niet en klim in de pen. 
Nog een speciaal woord van dank aan die leden die belangeloos zorgen dat het blad bij 
de leden wordt thuisbezorgd. 

PROPAGANDA 
In het verslagjaar werd ook hieraan de nodige aandacht geschonken, door de plaatselijke 
pers, t.W. De Gooi- en Eemlander, De Gooi- en Eembode en het Goois Weekblad. 
Ook door de kabelkrant werd, dit op ons verzoek, aandacht geschonken aan de door ons 
georganiseerde schoonmaakakties. 
De voorzitter en de secretaris werden door de VLOH (Vereniging Lokale Omroep 
Hilversum) in de gelegenheid gesteld het standpunt van onze vereniging voor de 
microfoon kenbaar te maken met betrekking tot de door ons gevoerde actie inzake de 
Sneltram. 
Dit was voor ons een unieke gebeurtenis, waarvoor wij de VLOH zeer dankbaar zijn. 
De uitgave van ons boekje over Anna's Hoeve is nog steeds tegen betaling van een 
geringe vergoeding te verkrijgen bij onze voorzitter en penningmeester. 

SLOT 
Ik hoop u met dit verslag een beeld te hebben gegeven over de gang van zaken en het 

• 
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reilen en zeilen van onze vereniging in 1991. Gaarne wil ik mijn medebestuurders 
dankzeggen voor de wijze waarop wij dit jaar hebben kunnen samenwerken in het belang 
van onze vereniging. 
Besluiten wil ik met de wens dat wij ons allen, zonder uitzondering, inzetten voor het 
behoud van de natuur, die door alle mogelijke oorzaken wordt aangetast, maar meer in 
het bijzonder in het belang van ons aller 
ANNA'S HOEVE. 

H.A.P. Kreijkamp 

Financieel jaarverslag boekjaar 1991 

Inkomsten 

Saldo kas per 1-1-1991 ft 70,78 
Saldo giro per 1-1-1991 ft 2837,11 
Saldo bank per 1-1-1991 ft 3807,83 

Contributie ft 7047,60 
Rente giro ft 10,06 

ft 13773,38 

Uitgaven 

Kamer van Koophandel 
Kantoorbehoeften 
Lief en Leed 
(Representatie) 
Diverse activiteiten 
Anna' s Hoeve Courier 
Porto kosten 
Ledenadministratie 
Schoonmaakakties 
Vergaderkosten 
Terugstorting teveel 
betaalde contributie 
Saldo kas per 31-12-1991 
Saldo giro per 31-12-1991 
Saldo bank per 31-12-1991 

Officiele inkomsten contributie: ft 5603,55 

Ledenbestand per 31-12-1991: 757 leden 

ft 61,00 
ft 107,45 

ft 265,60 
ft 480,95 
ft 990,58 
ft 289,35 
ft 301,56 
ft 245,47 
ft 503,00 

ft 1444,05 
ft 46,88 
ft 3789,87 
ft 5247,62 

ft 13773,38 
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Begroting boekjaar 1992 

Inkomsten Uitgaven 

Saldo 1991 ft 9084,37 Kantoorbehoeften ft 275,00 

Contributie ft 5600,00 Lief en Leed (Representatie) ft 350,00 

Giften ft 25,00 Anna' s Hoeve Courier ft 1500,00 

Rente ft 15,00 Drukwerk ft 750,00 
Porto kosten ft 500,00 
Ledenadministratie ft 500,00 
Schoonmaakakties ft 250,00 
Vergaderkosten ft 750,00 
Kamer van Koophandel ft 61,00 

Diverse activiteiten ft 1750,00 

Batig saldo ft 8038,37 

ft 14724,37 ft 14724,37 

RIOOLZUIVERING CONTRA NATUUR? 

Aan de rand van Hilversum en het natuurgebied Anna's Hoeve staat de Rioolwaterzui
veringsinstallatie-Oost (RWZI-Oost). Vlak daarnaast ingeklemd tussen de Mincklerstraat 
en de Liebergerweg bevindt zich een vijver: de accumulatievijver. Deze vijver dient als 
voorraadplaats om de biologische zuiveringsinstallatie voldoende nat te kunnen houden 
(bij grote droogte zouden anders de bacterien dood kunnen gaan). 
Rondom de accumulatievijver staat al heel lang een hek. Hierdoor is het daarbinnen 
betrekkelijk rustig. Langs de gehele oever heeft zich een rietkraag van 5 - 10 meter breed 
kunnen ontwikkelen. Er kwamen geen tamme ganzen in die het riet op aten wat elders 
in Anna's Hoeve wel gebeurde. In het water leven geen vissen, dus er kwamen ook geen 
vissers die het riet plat liepen. 
Voor veel vogels werd deze vijver dientengevolge een rust- en/of broedplaats. Juist hier, 
in de rietkragen hoor je nog jaarlijks de Kleine karekiet in Anna's Hoeve zingen. In 1991 
broedde er zelfs een klein soort Fuut: de Geoorde fuut. Deze Geoorde fuut is een vrij 
zeldzame broedvogel in ons land. In 1991 werden circa 90 broedgevallen bekend. 
Hiervan waren er slechts 3 uit Noord-Holland: 2 paar op het Hilversums Wasmeer en 1 
paar op de accumulatievijver! 
Vooral in de herfst, winter en voorjaar tref je er regelmatig groepjes Wilde eenden, 
Slobeenden, Kuifeenden, Tafeleenden, Meerkoeten e.d. aan. Vanwege de hoge rietbe
groeiing voelen veel dieren zich hier op hun gemak. 
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Maar helaas, in de week van 2-6 december 1991 veranderde er zeer veel in de 
accumulatievijver. In opdracht van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland die de vijver 
beheert werd met behulp van een kraan de totale rietoever uit het water getrokken en 
op de kant gezet. 
De nog aanwezige vogels misten direct hun schuilplaatsen en vlogen op zodra mensen 
zich langs het hek vertoonden. Voorheen bleven ze rustig zitten . 
De totale broed- en rustplaats van veel vogels maar ook die van insecten en kle ine 
zoogdieren was in een klap verdwenen. 

Navraag bij het Zuiveringschap leerde dat de heer W.G. Donker de regiochef verantwoor
delijk is voor het beheer van de vijver. 
In een telefoongesprek vroeg ik hem naar de redenen van het weghalen van de totale 
rietkraag. Volgens hem groeide de vijver te veel dicht, het wateroppervlak moets weer 
op peil gebracht worden. In het gesprek stelde hij dat de vijver in de eerste plaats een 
technisch onderdeel van de zuiveringsinstallatie is. Hij vond het daarom' 'lastig om ook 
met het milieu rekening te moeten houden ... ". 
Tijdens de discussie die daarop volgde gaf ik aan dat het tegenwoordig zo is dat een 
Waterschap (dus ook het Zuiveringschap) toch niet meer alleen de kwaliteit van het water 
beheert. Waterschappen hebben wel degelijk ook verantwoordelijkheid voor de flora en 
fauna in de gebieden die zij beheren. Ook de provincie stimuleert dat beleid en geeft er 
in een aantal gevallen zelfs subsidie voor. 
In het geval van de accumulatievijver betekent dat wanneer de noodzaak aanwezig is dat 
de rietkraag verwijderd wordt, dat gefaseerd gebeurt. Zo kan er bijvoorbeeld een derde 
deel of maximaal de helft weggehaald worden. Twee of drie jaar later is er weer voldoen
de riet aanwezig op deze plek en kan een volgende derde deel of de rest gedaan worden. 
Op die manier is er altijd een plek voor dieren om er te nestelen, te rusten, te schuilen 
of te eten. Op dit moment is er niets meer en zal het enkele jaren duren eer er weer een 
interessante rietkraag is. 
De heer Donker vertelde mij ook dat hij de toekomstige rietkraag wil gaan maaien. Daarop 
heb ik hem hetzelfde principe voorgehouden. Als er gemaaid moet worden breng dan 
weer variatie aan; maai biivoorbeeld een derde deel. enzovoort. Zo ontstaat er een riet
kraag met riet in drie leeftijdsklassen. Vogels, planten, insecten en zoogdieren varen er 
wel bij. 

Na deze uitleg van mijn kant was de heer Donker overtuigd . Hij begreep dat het 
uitbaggeren en/of het maaien in de toekomst niet verboden hoefde te worden. Hij noemde 
wat hem b~treft de gefaseerde aanpak acceptabel en stond er nu zelfs achter. Hij wilde 
graag eens nader overleggen om goed geinformeerd te zijn. Aan zijn superieuren zal hij 
voorstellen hiermee accoord te gaan en, omdat hij verwacht dat fasering wat duurder is, 
de begroting hierop aan te passen. AI met al een nuttig gesprek. Bedankt meneer Donker! 
Met dit misschien wat uitvoerige verhaal heb ik willen tonen dat je als oplettende burger 
best wat kunt doen voor de natuur. 

Jelle Harder 
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WEER MEER KERKUILEN 

Voor het eerst in 10 jaar is het aantal kerkuilen in Nederland weer toegenomen. Er zijn 
echter nog altijd niet genoeg vogels van deze bedreigde soort. 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft dit bekendgemaakt bij het 
begin van een landelijke campagne ter bescherming van de kerkuil. 
Het aantal kerkuilen is vorig jaar met 100 gestegen tot zo'n 400 paren. In de jaren vijftig 
leefden er nog duizenden van deze roofvogels in Nederland. Maar door de strenge winter 
van 1963 werd hun aantal tot enkele tientallen gereduceerd. De vogels zijn deze klap 
nooit te boven gekomen, wat ook te wijten is aan ingrijpende veranderingen van het 
landschap. De onopvallende levende nachtvogels nestellen in holle bomen, maar omdat 
ook die steeds minder voorkomen, worden in boerenschuren en kerken speciale 
nestkasten geplaatst. 
Ook moeten de kerkuilen in strenge winters worden bijgevoerd. Een volwassen uil eet 3 
tot 5 muizen per dag. Als er een dik pak sneeuw ligt, levert dat grote problemen op. De 
Vogelbescherming heeft een beschermingsplan overhandigd aan de minister van land
bouw. Daarin wordt geadviseerd kleine landschapselementen, zoals houtsingels en ruige 
bermen, aan te leggen en te onderhouden. Daar kunnen kerkuilen dan het nodige voedsel 
vinden. 

Hettie Barlo 

SNOEKEN HELPEN 

Veel open zwemwater wordt tegenwoordig aangetast door overmatig algengroei. Door 
vervuiling met fosfaten groeien de algen veel te snel. Het water krijgt hierdoor een groene 
kleur en wordt bijna ondoorzichtig. In veilig zwemwater moeten we minstens 1 meter ver 
kunnen zien. Dat is verplicht om eventuele drenkelingen te kunnen opsporen. Door de 
algengroei krijgen onder water groeiende planten onvoldoende licht en sterven af. Ook 
de visstand verandert: de snoeken verdwijnen, brasems komen ervoor in de plaats. Deze 
brasems eten watervlooien, die zich op hun beurt voeden met algen. 
In de recreatieplan Zwemlust bij het dorp Nieuwersluis in de provincie Utrecht is voor het 
algenprobleem een oplossing gevonden: de brasems zijn weggehaald en ervoor in de 
plaats kwamen snoeken. Dat betekent dat de watervlooien rustig hun algen kunneen 
opeten, zonder zelf lastig te worden gevallen. 
Het resultaat is uitstekend. De meeste algen zijn verdwenen, er groeien weer waterplan
ten en de plas is tot op de bodem helder. 

Hettie Barlo 
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JEUGDPAGINA 

We waren deze keer erg verrast maar liefst 8 inzenders van de puzzel en alle 8 nog goed 
ook. We hebben helaas niet voor alle 8 een prijsje en daarom hebben we moeten loten. 
De gelukkige winnaars zijn: Paulien Peet (11 jaar) en Anoukh van Giessen (6 jaar). 
Voor jullie is er een attentie onderweg. 
Blijf je oplossingen insturen, want misschien ben jij de volgende keer wel een van de 
winnaars . 

De vorige keer hebben we iets over voedselketens gebruikt in onze puzzel deze keer 
houden we het bij insekten . . 
Als je de juiste naam van het insekt in de hokjes invult krijg je in de dikomrande verticale 
hokjes de naam van een ander insekt. Voor het gemak doen we ook een plaatje van dit 
insekt erbij . Veel plezier! 

Stuur je oploss ing voor 1 juli 1992 aan de redactie: 
Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035 - 214598 kantoor 
Dagelijks beheer B.M. Blessing boswachter/opzichter tel 02152 - 51602 werkloods 
035 - 214598 kantoor 
Vrijwilligerswerk G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035 - 214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159 - 50944 

~_ .- ----. - ~ -... .- ~ 

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

Secretariaat: H.A.P.Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: G. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 855951 

o Ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl. 3 ,65 per jaar) 

o mijn nieuwe adres is: 

Naam: ....... .................... .. .... .. ...... ..... ........ .... .. ....... ...... .. .. ........ ... .... .... .... . ........ ... ................ ...... .... ..... .. ..... .. .......... . 

Adres: .... .......... ........ .................. .... .. .. .. .. .......... ............... ..... ......... .. .. .. .. .. ...... .. ......... .. ...... ..... ........ ...... ........ ... ..... ... . 

Postcode: ...... .. .............. .. ............. Plaats ......... ...... ............ ... ..... ........... .. .............. . : .. ...... .... .... .......... ........ ....... . 
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DE ANNA'S HOEVE COURIER 
Jaargang 9, nummer 3, 1992 

is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 
17 april 1984. 

Het bestuur 

Voorzitter: G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951 
Secretaris: H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL 

Hilversum tel 853619 
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965 
Leden: W. Deijs, J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes, 

P.A.G. Jacobs. 

Contributie: minmaal fl 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve 

Redactie team: Hettie Barlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, Helga Toes. 
Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Redactieadres: 
Verzending: 

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 november 1992 

Inhoud 

pag 3 Voorwoord van de voorzitter 
4 Van der Sluisbank 
6 Mededeling van de penningmeester 
6 Oproep aan de leden 
7 Bos en Bosbeheer 
9 Een vallende kat is net een parachute 
9 Dronken beren 

10 Jeugdpagina 

Verschijnt viermaal per jaar 
Oplage: 850 exemplaren 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Het zal u opgevallen zijn als u in Anna's Hoeve wandelt dat er verschillende 
verbeteringen zijn gekomen. Dat komt omdat er sinds enige tijd een nieuwe beheerder 
is, het Goois Natuur Reservaat (G.N.R.). 
Wat zijn die verbeteringen? Afsluitbomen bij verschillende toegangen. Bij die toegangen 
sinds juli borden met enige regels. 
Een tiental nieuwe banken met in de nabijheid afvalbakken, die zeer regelmatig geleegd 
worden. Ook het waterpeil in de vijvers blijft ondanks de mooie zomer op peil. Dat was 
verleden jaar wel anders. 
Onze vereniging heeft de gemeente een suggestie aan de hand gedaan om een 
constante toevoer naar de vijvers te garanderen. 
Toen het riet in de accumulatie vijver werd weg gehaald hebben wij daar tegen 
geprotesteerd, en ons is verzekerd dat in de toekomst overleg zal plaats vinden. 
Gelukkig is het riet snel weer aangegroeid en heeft de vijver nu weer een mooie 
rietzoom, dat een schuilplaats is voor diverse vogelsoorten. 
Eén ding echter moet mij van het hart. Er staan rond de speelweidevijver een aantal 
afvalbakken. Het is maar een vraag hoor, en dat aan de vissers, deponeer uw afval 
a.u.b. daarin. Ik vond eens onder een bank 10 lege bierblikjes. 
Houdt Anna's Hoeve schoon en wij blijven de beste vrienden. 

Uw voorzitter 
G. Toes 
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VAN DER SLUISBANK 

Op 23 mei j.1 werd de van der Sluisbank in gebruik gesteld. 
Aanwezig waren daarbij Mevr. P. v.d. Sluis-Cnossen met haar zoon en schoondochter, 
de burgemeester Mevr. J.G. Kraayenveld-Wouters, de rentmeester en plv. rentmeester 
van het G.N.R. de heren H. Korten en P. Ubbink, leden van de vereniging en 
belangstellenden. 

Waarom een van der Sluisbank. 
De heer W.R. van der Sluis was gedurende 11 jaar burgemeester van Hilversum en 
heeft tijdens zijn ambtsperiode blijk gegeven aandacht te hebben voor de burgers en 
haar organisaties in al haar geledingen. Hij kon je zo prettig, zonder dat je er een 
bijbedoeling bij voelde, vragen hoe het met de club ging. 
Hij had aandacht voor de mens en speciaal voor de oudere mens. Hij werd aan het eind 
van zijn burgemeesterschap benoemd tot voorzitter van de Voorlopige Raad voor het 
Ouderenbeleid. 
Hij heeft de functie nooit bekleed. 
Mede dat er op Anna's Hoeve veel ouderen komen was het bestuur van mening dat 
deze bank zijn naam moest dragen. 
De bank is eenvoudig gehouden naar de aard van van der Sluis zelf, en het is beslist 
geen monument meer een eerbetoon, een herinnering. 

Het bestuur zou u, geachte lezers, willen vragen op deze bank te letten en haar te 
gebruiken waarvoor hij bedoeld is: om op te zitten en te rusten. 
Laat het een eerbetoon blijven. 

Uw voorzitter 
G. Toes 

• De weduwe van oud-bur
gemeester Van der Sluijs 
heeft zaterdag bij Anna's 
Hoeve· een zitbankje. ont
huld, dat vernoemd is naar 
haar echtgenoot. 
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Vereniging tot Behoud Anna's Hoeve wil 
bank opdragen aan Wietse van der Sluis 

HILVERSUM - De ver
eniging tot Behoud van An
na's Hoeve wil tegen Pasen 
naast het zogenaamde 
'Leugenbankje' bij de 
Speelweidevijver in Anna's 
Hoeve, een bankje plaatsen 
ter nagedachtenis aan de 
overleden burgemeester 
van Hilversum, Wiet se van 
der Sluis. De heer Van der 
Sluis heeft zich altijd erg 
bekommerd om het wel en 
wee van Anna's Hoeve. zo 
luidt het motief van de ver
eniging. 

Het zogenaamde 'Leugen-

bankje' heelt zijn llaam Ie dall
kell aan gcpensiüJlec[ den die 
hun oude délg zouden lll'llutten 
om elkaar. zitt('nd op Iwl 
bankje, de meest 'grote verha
lpn' te vertellen. V01gens de 
voorzitter van de ve reniging 
tot Behoud van Anna's Hoeve. 
de heer G. Toes. i s het vooral 
na het voetballen op zondag. 
bij het leugenbankje een druk
te van jewelste. 

Nagedachtenis 
Om de mensen meer zitruim

te te geven. heeft lwt Gnois N é'

tuur ' Resen'aat tien bankjes 
geplaatst bij het 'Leugcnbank
je' . De Vereniging tot behoud 

van Annn's Hoeve is va~ plan 
daar in het voorjaar ook norr 
een bankje te plaatsen. ter na~ 
gedachteni:3 aan de op 25 mei 
1988 overleden burgemeester 
Wietse vari der Sluis . 

Volgens de heer Toes zijn er 
nog geen besl issingen geno
men omtrent de plaatsing van 
het bankje. 'De bedoeling is 
wd. dat als mevrouw Van -del' 
Sluis toestemming geeft, het 
bankje rond Pasen zal worden 
geplaatst. Daarnaast komt 
waarschijnlijk een bord of ge
denkplaat te staan . . ,We moe
tel1 het op de een of andere ma
nier zó maken, dat vandalen 
geen kans krijgen", a ldus de 
heer Toes. 

'Leugenbank' voor Van der Sluis 

• "Het is geen monument maar een eerbetoon", al
dus G. Toes van de Vereniging Tot Behoud van 
Anna's Hoeve. Zaterdag onthulde hij samen met me
vrouw P . van der Sluis een bankje dat vernoemd is 
naar haar overleden echtgenoot, oud-burgemeester 
van Hilversum W. R. van der Sluis. Ook burgemees
ter J.G. Kraaijeveld en rentmeester H. Korten van 
het Goois Natuurreservaat waren aanwezig. D e van 
inlands eikenhout vervaardigde bank staat onder 
enkele bomen bij de speelweidevijver in Anna's Hoe
ve. De zitplek is volgens Toes vooral bedoeld voor ou
deren die daar even rustig kunnen kletsen . Me
vrouw van der Sluis zei erg vereerd te zijn. " Ik denk 

dat mijn man hier ook vaak zou hebben gezeten. Ik 
heb begrepen dat er ook wel gesproken wordt van 
'leugenban.k ', omdat er nogal eens sterke verhalen 
worden uitgewisseld. Nu, bij mijn man werden de 
gevangen visjes ook met de dag groter, dus hij zou 
ziel] hier prima op zijn plaats hebben gevoeld." Het 
bankje is door de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve geschonken aan het Goois Natuurreservaat, 
dat sinds een jaar het beheer voert over h et gebied 
en naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ook eige
naar wordt. Enige tijd geleden zijn er door het GNR 
al tien soortgelijke banken neergezet rond de speel
weidevijver. 
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 

Bij het verschijnen van dit nummer van de Anna's Hoeve Courier hebben ongeveer 60 
leden hun contributie voor dit jaar nog niet betaald. Zij ontvangen binnenkort een 
tweede acceptgiro met het verzoek te betalen. 
U weet de minimum contributie is ti 3,65. Meer mag natuurlijk ook. 
De kosten die wij voor deze extra acceptgiro moeten maken zijn ti 0,35. Wij verzoeken 
dit bedrag bij de contributie op te tellen. 
Zouden wij het jaar af kunnen sluiten zonder leden te moeten afschrijven wegens 
contributieschuld? 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

OPROEP AAN DE LEDEN 

De penningmeester 
J. Deijs 

Uit de reacties van de leden blijkt dat men tevreden is over de Courier. Hoewel de 
redactie elke keer weer over voldoende copy beschikt komt deze copy veelal van 
dezelfde personen. Een beetje afwisseling in de aanvoer van copy is altijd welkom. 
wij willen u dan ook uitnodigen tot het inzenden van copy. Een gedicht, een belevenis 
die u meegemaakt heeft in Anna's Hoeve. Het hoeft niet veel te zijn. Vooral de ouderen 
onder de leden zouden wij willen verzoeken iets over hun herinneringen van de aanleg 
van Anna's Hoeve te schrijven. Misschien zelfs iets van voor de aanleg. Hoe zag het er 
toen uit? 
Ook blijft het bestuur geinteresseerd in oude foto's over Anna's Hoeve. 

Zend u copy en oude foto's naar ons redactieadres: Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum. 

Bij voorbaat dank, 

Het redactieteam. 

I " 
, J t,I" 
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Hieronder volgt een verslag van een lezing die de heer J. van Dijk van het IVN 
gehouden heeft tijdens de algemene ledenvergadering van april j.1. In deze vergadering 
werd de heer van Dijk tevens benoemd tot bestuurslid van onze vereniging. 
Dit verslag wordt in twee delen geplubiceerd. Het tweede deel verschijnt in de 
november editie. 

BOS EN BOSBEHEER 

Op mijn vele wandelingen door het natuurgebied Anna's Hoeve valt mij op dat er zoveel 
soorten bomen en struiken zijn aangeplant en dat allemaal na de oorlog '40 - '45. Bij de 
aanleg in 1933 zijn soorten als grove den, zwarte den, larix en fijnspar, zomer eik, beuk, 
berk en wilgensoorten gebruikt. Na de kaalslag in '44 - '45 is Anna's Hoeve opnieuw 
aangeplant en dan zijn er vooral ook amerikaanse soorten te onderscheiden. 
Dat kwam omdat er gebrek was aan pootgoed in Europa en het uit Engeland en 
Amerika moest komen. De amerikaanse eik (Guer'cus Rubra) waar het blad zo mooi 
rood van wordt in de herfst is ruim vertegenwoordigd. Ook de amerikaanse vogelkers 
(Prunus - Serotina), ook wel "Bospest" genoemd, en het krentenboompje staan er veel. 
Serotina betekent laat bloeiend, en dat doet hij dan ook, na de hollandse of europese 
vogelkers (Prunus Padus) die u hier ook kunt tegenkomen. 
Verder groepjes amerikaanse es, canada populier wat de snelst groeiende en meest 
aangeplante soort in Nederland is. Aan de oevers van de speelweidevijver vinden we 
de mooie treurwilgen. Verder verspreide soorten als esdoorns, paarden kastanjes, 
tamme kastanjes (wat geen familie van elkaar is) en laantjes met berken en nog andere 
soorten naaldhout. 
De uitheemse soorten: amerikaanse eik, krentenboompje en vogelkers hebben een 
aaneengesloten bladerdak dat weinig of geen licht doorlaat op de bosbodem en geen 
ondergroei mogelijk maakt, met gevolg dat het een saai en levensloos bos laat zien. 
Ook het blad wordt moeilijk afgebroken omdat het zo leerachtig is en schimmels en 
algen er geen voorkeur aangeven. 
De meest uitzonderlijke boom die er is aangeplant is dè moeras cipres (Taxodium 
Distichum). In het najaar wordt het mooie veervormige blad van de cipres helder oranje 
vervolgens bruin van kleur en valt af. Het kale uiterlijk van deze cipres in de winter 
verklaart de toepasselijke naam (kale cipres). 
Langs de Liebergerweg zijn struiken en heesters aangeplant in diverse soorten, bedoelt 
als perken maar door verwaarloziong sterk verwilderd. 

Wat noemen wij een bos. Wat is een bos? 
Eens was hier een oerbos. In dit bos had iedere boom, iedere struik, iedere kruid 
en iedere dier een functie . Geen van deze organisme kon gemist worden. Toch 
heerste er ondeling voortdurend strijd om het bestaan. Van enige ingrijpende 
menselijke invloed was nog geen sprake. Daar kwam verandering in. Doordat de 
bevolking groeide steeg de behoefte aan voedsel. Men rooide bos om 
landbouwgronden te krijgen. Behalve voedsel had men ook veel hout nodig, dat 
gebruikt werd voor de bouw van huizen en schepen en om vuur te maken. Op 
een gegeven moment had men zoveel hout nodig dat het oerbos in snel tempo 
verdween. Wat overbleef was niet meer toereikend. Men ging zelf bomen 
planten. 
Er ontstonden cultuur- of produktiebossen. Dit soort bossen kenmerken zich 
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door één houtsoort vooral naaldbomen, een uitgebreid paden patroon om 
vervoer mogelijk te maken en een vrij strak uiterlijk. 
Cultuurbossen wil dus zeggen dat het door mensen is aangeplant en wordt 
onderhouden. Het doel van een produktiebos is het verkrijgen van hout op een 
zo'n snel mogelijke manier; inplanten, onkruid vrij houden, jonge bomen 
beschermen tegen vraat, om de zoveel tijd dunnen, daarna oogsten en weer 
inplanten. 
Elk bos wat in de jaren '50 is aangeplant is een produktiebos en ook Anna's 
Hoeve behoort daaronder. Rond de jaren '70 is daar een ommekeer in gekomen 
omdat het hout wordt geimporteerd uit Finland wat goedkoper is. Om nu van een 
produktiebos een natuurlijker bos te verkrijgen dat in staat is zichzelf in stand te 
houden moet je minstens een mensenleven wachten. Maar een bos kan ook een 
handje geholpen worden. Een natuurlijk bos bevat bomen van verschillende 
leeftijden, diverse soorten, open plekken en doodhout. Een gezond bos bevat 
20% doodhout staand en liggend. Mogelijkheden om het proces naar een 
natuurlijk bos te sturen zijn: 

• Kappen van bomen met of zonder (of gedeeltelijk) afvoer van hout. Het 
kappen van groepen, Coulissenkap of Kaalkap . 

• Lippen van bomen. In dit geval wordt een boom voor een deel ingezaagd en 
daarna omgetrokken . 

• Omtrekken met kluit en al of bomen ringen. Op de stam wordt een strook 
van 3 cm weggezaagd de sapstroom van het blad naar de wortels wordt 
onderbroken en de boom sterft langzaam af. Het dode hout blijft dan staan. 

Op Anna's Hoeve wordt alleen gekapt wat u kunt zien aan de bomen die geblest 
zijn. Vaak heeft een bos meerdere functies. Bijvoorbeeld recreatie wat op Anna's 
Hoeve een grote druk geeft omdat het zo dicht bij de bebouwing ligt en een 
verblijf is voor dieren. Deze beide functies kunnen samengaan door een deel van 
het bos te reserveren voor dieren en een ander deel voor de mens. 

Wordt vervolgd. 

• Speciaal voor de foto verwijderden de vnjwilligers wel een stukje 
Amerikaanse vogelkers. 

J. van Dijk 



- 9 -

EEN VALLENDE KAT IS NET EEN PARACHUTE 

"Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht", luidt het gezegde. Toch is dit natuurlijk 
maar gedeeltelijk waar. Want wie van tien hoog naar beneden valt, al is het, "op zijn 
pootjes", breekt natuurlijk zijn botten die niet tegen een dergelijke botsing opgewassen 

zijn. ~ Toch komen inderdaad opvallend veel katten nog goed terecht. ;; / 
'/ / ,/ 

Zou het komen omdat ze wellicht toch de negen levens hebben '; ~ y 

die hun worden toegedicht? Nee, het zit heel anders, zo bleek ,;f!::' &~ 
Uit de bestudering van videobeelden vanvallende en springende /' .. fI. >, 

katten in slow-motion. ,//' /. 
Katten spreiden daarbij hun voor- en achterpoten zijwaarts ~ i 
uit. Daarbij trekken ze hun ruime vel als een parachute open , j 

en zeilen naar beneden. In New Vork, waar veel wolkenkrabbers staan, maar ook veel 
katten huizen, landt 90% van de katten van ongekende hoogtes min of meer 
onbeschadigd op de grond en kan weer terug de flat In. Katten kunnen dit; niet voor 
niets zeggen we niet dat "honden altijd op hun pootjes terecht komen". 
Katachtigen bezitten namelijk net als wij mensen een sleutelbeen waardoor ze hun 
voorpoten opzij kunnen strekken. Honden hebben hiervoor in de plaats nog maar een 
klein botje zodat ze zijwaarts maar beperkt kunnen bewegen. Paarden bijvoorbeeld 
hebben niet meer dan een bindweefselstreng, zodat zij anatomisch al helemaal geen 
zijwaartse beweging met de voorbenen kunnen maken. 

Hettie Barlo 

DRONKEN BEREN 

De liefde voor gefermenteerde (gegiste) drankjes is niet alleen ons mensen eigen. Ook 
andere wereldbevolkers lusten wel een opkikkertje. Of eigenlijk een afknappertje, want 

, de dieren worden er bepaald niet extra vrolijk en levendig van. 
Bekend is het voorbeeld van de olifanten die het sap van 
een boom drinken en vervolgens als een dronkeman de boom 
met hun slurf omklemmen, niet in staat om een stap verder 
te zetten. Iets dergelijks blijkt onder zwarte beren en 
grizzly's in Montana, Verenigde Staton, voor te komen. 
Het begon allemaal in 1985 toen een trein tonnon mais 
verloor. Toen de beron uit hun wintorslaap wakker werden, 
werd hun neus geprikkeld door de gour van de gistende 
maïs. AI gauw waren de eerste boren op weg naar al het lekkers. AI gauw werd het 
drankprobleem van de beren een plaatselijk probleem dat nu al jaren duurt. 
De dronken beren worden n.1. ontzettend sloom, en gaan hun roes uitzitten slapen waar 
het hun uitkomt. De plek die ze daarvoor kiezon is vaak zeer ongelukkig: bijvoorbeeld 
midden op de spoorrails. Alles Is al geprobeerd om de voor de beren zo aantrekkelijke 
lucht weg te halen, zoals het storten van grond of zelfs dieselolie op de bewuste plek. 
Maar niets helpt: de beren zijn nu ook al dol op dieselolie. 

Hettie Barlo 
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JEUGDPAGINA 

De oplossing van de vorige puzzel was: meikever 
De winnaars zijn: Patrtick Keiler, Nelleke van de Wetering en Sebastiaan Teeken. Voor 
jullie is er een attentie onderweg. 

Deze keer hebben we een puzzel over leefmilieus. 
Op de kaart hieronder zien jullie enkele leefmilieus. Sommige zijn uit de natuur zelf 
ontstaan, andere zijn gekomen door tussenkomst van de mens. In elk van die milieus 
kun je andere dieren en planten vinden. Plaats nu het goede leefmilieu bij het goede 
nummer. Let vooral op de dieren en planten die zijn vermeld. 
Stuur je oplossing voor 1 november 1992 aan de redactie: Weberstraat 
1, 1223 JS Hilversum. 

Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 

Stad 

Park 

Moeras 

Zee 

Vijvers, sloten, plassen 

Heide 

Rivieren en beken 

Duin 

Strand 

Vuilnisbelt 

Bos 

Weide en akker 

1 

1. 

2 

. ~

.-.lIlJ 
,~. 

~. ,. 
/ '"' , ", 

~? 
/.~ .... ::-:::~ 

// ';..'::::: .. ==. . ==:::::== 
////I/ j' .' -- .... /.) /1 

"'- . ,.--J .. '. : .. '. /. 

/9~'~ 
" . 

,~",',, ' I'" 

Inktvis, garnaal, schelpdieren ... 
Wieren, .. 

2. 
Meeuw, strandvlo ... 
(geen planten) 
3. 
Konijn, bergeend .. . 
Duindoorn, helmgras .. , 
4, 
Kerkuil, mus, muis ... 
Herderstasje, weegbree .. , 
5. 
Rat, meeuw .. . 
Distel, weegbree, .. 
6. 
Eend, steekmug", 

4 

7. 
Forel, aal ... 
Pijlkruid, waterpest, .. 
8. 
Eekhoorn, mees, vink ... 
Treurwi lg, roos ... 
9. 
Haas, mol, veldmuis .. , 
Paardebloem, klaproos ... 
10. 
Konijn, leeuwerik .. , 
Dopheide, struikheide ... 
11. 
Vos, eekhoorn, bosduif.., 
Beuk, eik, spar, paddestoelen .. . 
12. 
Snoek, kikker, schaatsrijder ... 
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Kontakpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035-214598 kantoor 
Dagelijks beheer: B.M Blessing boswachter/opzichter tel 02152-51602 werkloods 
Vrijwilligerswerk: G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035-214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159-50944 

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

Secretariaat: H.A.P. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 04,1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: 

G. Toes, Weberstraat 1,1223 JS Hilversum, tel 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl 3,65 per jaar) 

o mijn nieuw adres is: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: ................... Plaats: ........................................................................................ . 



Anna's Hoe 
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DE ANNA'S HOEVE COURIER 
Jaargang 9, nummer 4, 1992 

is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 
1984. 

Het bestuur 

Voorzitter: 
Secretaris: 

G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951 
H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL Hilversum tel 
853619 

Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965 
Leden: W. Deijs, J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes, P.A.G. 

Jacobs. 

Contributie: minmaal ti 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve 

Redactie team: Hettie Barlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, Helga Toes. 
Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Redactieadres: 
Verzending: 

Uiterlijke inzenddatum copy: 4 januari 1993 

Inhoud 

pag 3 Voorwoord van de voorzitter 
4 Agenda algemene ledenvergadering 
5 Notulen van 28 april 1992 
7 Bodemsanering sportveldencomplex Anna's Hoeve 
9 Bos en Bosbeheer (vervolg) 

11 Slapend onkruid 
11 Vulkaan spuwt goud 
11 Leesvoer 
12 Jeugdpagina 

Verschijnt viermaal per jaar 
Oplage: 850 exemplaren 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Door de Stichting Goois Natuurreservaat zijn een aantal borden geplaatst waarop enige 
regels staan vermeld, als beheerder van Anna's Hoeve heeft het GNR het recht. Echter 
na enige tijd vinden wij die terug in het bos, geheel uit de grond gerukt. Wat is dat nu 
baldadigheid, vandalisme of het er niet mee eens zijn. In het laatste geval zou het beter 
geweest zijn uw bezwaren kenbaar te maken bij het GNR, het adres is Koninginneweg 
7 te Hilversum. 
Het bestuur en enige leden zijn de laatste tijd actief bezig met prunus bestrijding. Wij 
vragen ons af of er in de kring van de leden niet meer zijn die op basis van vrijwilligheid 
ons daarbij zouden willen helpen. Het gebeurt onder deskundige leiding. Bent u 
daartoe bereid laat het ons dan weten. U kunt u melden bij de secretaris of de voorzitter 
hun adressen vindt u in de Courier, en meldt u dan ook welke dag, ochtend of middag u 
het beste schikt. 
Ook op basis van vrijwilligheid wordt de Courier bij u bezorgd. Nu gebeurt het wel dat 
een bezorger ziek is of anderszins en niet kan bezorgen. Wij vragen derhalve reserve
bezorgers. De Courier verschijnt 4x per jaar en een wijk bevat 30 tot 50 adressen. Ook 
hier aanmelden bij de secretaris of voorzitter. 

Uw voorzitter 
G. Toes 
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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 
dinsdag 1 december 1992 in de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek 
Anthonie Fokkerweg te Hilversum. 
Aanvang: 20.00 uur. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de op 28 april 1992 gehouden algemene ledenvergadering 

3. Ingekomen stukken 

4. Uitgaande stukken 

5. Activiteiten van het bestuur 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Op UW aanwezigheid wordt gerekend!!!! 

Na afloop van de vergadering zal de in Amsterdam wonende filmer Niek Frigge de 
volgende film vertonen: 

AMFIBIEËN IN HET ALGEMEEN. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Datum: 28 april 1992 
Lokatie: Ontmoetingskerk 
Aanwezig: Zie presentielijst 
Afwezig: Zie absentielijst 

1. Opening 

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Onder de aanwezigen zijn ook twee boswachters van het GNR. 
De voorzitter bedankt het bestuur voor hun inzet en kameraadschap. Speciaal 
dank gaat uit naar de bezorgers van de Courier en het redactieteam. 
Er is een gewstelijke commissie in het leven geroepen voor lijn 134. Deze 
commissie onderzoekt de mogelijkheid van verkorting met 6 minuten van het 
bustraject Huizen-Hilversum. Het traject is gepland over Stadsgrond. De 
"nonnetjes" verkopen de grond voor 10 miljoen, het traject aanpassen kost 8 
miljoen. De gemeente Laren is een voorstander voor een busafslag van de A27. 
Rijkswaterstaat vindt echter dat er al teveel afslagen zijn op de A27. 

2. Notulen 

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

a. Ingekomen stukken 
Er komt een parkeerverbod op de weg door Anna's Hoeve. Het indienen van 
een bezwaar kan plaatsvinden van 26 maart tot 26 april. Op de datum van 
vergadering waren geen bezwaren ingediend. 
Zie voor verdere ingekomen stukken het archief van de secretaris. 

b. Uitgaande stukken 
Zie voor de uitgaande stukken het archief van de secretaris. 

4. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester en begroting 

a. Jaarverslag 
Opmerkelijk is dat 4 personen voor fl. 1444,05 teveel aan contributie hebben 
betaald. Het bestuur wil een bedrag vast zetten tegen hoge rente. 
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

b. Begroting 
De Anna's Hoeve Courier komt 4x per jaar uit, vandaar fl. 1500,00 op de 
begroting. 
De begroting wordt goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrole commissie 

Na het voorlezen van het verslag van de kascontrole commissie door mevr. 
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Meulema wordt het verslag goedgekeurd. 

7. Benoeming van kascontrole commissie 

Door afwezigheid van enkele leden van de kascontrole commissie is besloten dat 
degene die nu in de commissie zitten, als zij dat willen, kunnen blijven zitten. 

8. Bestuursverkiezing 

Mevrouw Schlüter en de heer Kreykamp worden herkozen. 
De heer Schnitger treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn positieve bijdrage en krijgt 
voor zijn verdiensten voor de vereniging een kadobon overhandigd. 
De vergadering verleent het bestuur een mandaat om een nieuwe kandidaat te 
benoemen indien die zich aanmeldt. 

9. Plannen van het bestuur 

Op 1 juni willen de P.v.d.A. raadsleden van Hilversum een gesprek met leden van 
de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. en omwonenden van Anna's 
Hoeve. 

Het bestuur heeft de volgende plannen: 

• Een verzoek indienen om de midden berm langs het fietspad kort te houden. 
• DE waterzuivering zal gevraagd worden om 50 cm vanaf het hek aan de 

binnen kant te kappen . 
• Er zal aan de gemeente gevraagd worden om het Marimba terrein schoon te 

maken. 
• Het bestuur gaat meer propaganda voeren. Elke keer wordt er 200 Couriers 

meer gedrukt en bezorgd bij niet-leden. Zo hopen we meer leden te krijgen. 
• Op 5 september worden er prunussen gesnoeid. 
• Er zal een schoonmaakaktie plaatsvinden met de 2e Montessorischool van 

Huizen . 
• Vrijdag 22 mei wordt de "Burgemeester van der Sluis"-bank geplaatst. 

1 O. Rondvraag 

Hr. Bouwhuis: 
Antwoord: 

Hr. Blessing : 

11. Sluiting 

Waarom is het hout bij de bruggen niet weggehaald? 
Dit is met GNR opgenomen, maar heeft nog niet 
plaatsgevonden. 
Laten we meteen een afspraak maken . 

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. Een ieder wordt bedankt voor 
zijn/haar aanwezigheid. 
De vergadering werd gevolgd door een lezing over Bosbeheer in Anna's Hoéve 
door de heer van Dijk van het IVN. 
Na afloop van deze lezing stelde de heer van Dijk zich beschikbaar als 
bestuurslid. 
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BODEMSANERING SPORTVELDENCOMPLEX ANNA'S 
HOEVE 

Van de sectie voorlichting van de gemeente Hilversum ontvingen wij onderstaande 
circulaire ter kennisneming. Het bestuur is van mening dat deze circulaire ter algemene 
kennisneming aan onze leden dient te worden gebracht. 

Bodemsanering sportveldencomplex Anna's Hoeve 

Nieuw saneringsvoorstel naar de minister 

Zoals wellicht bekend, heeft de provincie Noord
Holland in 1989 een onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden voor sanering van de lokatie Anna's 
Hoeve. Op basis van de resultaten van het onderzoek 
adviseerde de provincie de minister van volkshuisves
ting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) om 
de vervuilde grond af te graven en af te voeren naar een 
stortplaats elders. De gemeente kon zich daar destijds 
geheel in vinden. 
De minister was het eCÏlter niet eens met deze wijze van 
saneren en gaf de provincie opdracht om te onderzoe
ken of het mogelijk is om de bodemverontreiniging op 
Anna's Hoeve op een veilige manier in te pakken (de 
zgn. isolatievariant). In opdracht van de provincie 
Noord-Holland heeft het adviesbureau Heidemij twee 
varianten onderzocht (variant I en 11), die allebei tot 
doel hebben om de bodemverontreiniging op Anna's 
Hoeve te isoleren. waarbij de verontreinigde grond op 
één of twee plaatsen wordt geconcentreerd. De voor
keur van de provincie gaat nu uit naar variant 11. De 
provincie heeft de minister onlangs gevraagd om te kie
zen voor deze variant. Verwacht wordt, dat de minister 
nog vóór het einde van het jaar een definitieve beslis
sing neemt. De gemeente heeft geen invloed op deze 
beslissing. Zij wordt alleen betrokken bij de nadere uit
werking van de gekozen variant. 

Variant II 
Als de minister zich kan vinden in de variant waar de 
provincie de voorkeur aan geeft (variant II), dan zullen 
de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd op het 
sportveldencomplex en de speelweide: de grond onder 
de wielerbaan en het voonnalige oefenveld, die veront
reinigd is met zgn. Polycyclische Aromatische 

Koolwaterstoffen (PAK), wordt afgegraven en tot 
boven het grondwater opgevuld met schoon zand; de 
vuilwatersloot. die langs het voetbalveld van Gooise 
Boys loopt. wordt leeggehaald; de verontreinigingen op 
de speelweide en de tuinen achter de woningen 
Meerweg nrs. 16 tlm 30 worden afgegraven en het 
depot wordt opgeruimd. De afgegraven grond wordt 
gedeeltelijk gereinigd en voor het overige verzameld en 
geïsoleerd opgeslagen op de wielerbaan van wielerver-

eniging De Adelaar. op het parkeerterrein en op het 
voonnalige oefenveld (lokatie 3). De verontreinigde 
grond zal afgedekt worden met folie. Daarop komt een 
schone laag grond met groen. Het geheel zal drie tot 
vier meter hoog worden en mogelijk als wandelgebied 
toegankelijk zijn. 

Variant I 
De provincie heeft niet gekozen voor variant 1. Deze 
variant gaat verder dan variant Il, waarbij óók de sterk 
verontreinigde grond van de velden van de voetbalver
enigingen EMM en Zebra's gedeeltelijk en de voetbal
velden van Donar en Gooise Boys in hun geheel wor
den afgegraven en waarbij de voonnalige sloot, die om 
de RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) loopt, wordt 
uitgegraven. Bij deze variant wordt de ontgraven ver
ontreinigde grond eveneens verzameld en geïsoleerd 
opgeslagen op lokatie 3 (de wielerbaan van De Adelaar, 
op het parkeerterrein en het voonnalige oefenveld). Het 
geheel zal dan zes tot zeven meter hoog zijn. 
Deze variant is duurder, maar biedt een betere bescher
ming van het grondwater tegen uitloging, waarbij het 
hemelwater de verontreiniging meeneemt naar het 
grondwater. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar 
deze variant. Is de minister van VROM het eens met de 
gemeente, dat de grondwaterbeschenning een extra 
inspanning rechtvaardigt, dan zal de keuze op deze eer
ste variant vallen. 

Saneren gemeentelijke vijvers 
en Laarder Waschmeer 
De waterbodems van de gemeentelijke vijvers (waaron
der die op Anna's Hoeve) en het Laarder Wasctuneer 
zijn ernstig vervuild. Uit de onderzoeken die op dit 
moment lopen, komt ongetwijfeld naar voren, dat sane
ring op korte tennijn gewenst is. Het verontreinigde 
slib, dat uit de vijvers komt, zal tijdelijk (waarschijnlijk 
voor een periode van 10 jaar) in een depot opgeslagen 
moeten worden, omdat er in Noord-Holland nog geen 
stortplaats is waar sterk verontreinigd slib definitief kan 
worden opgeslagen. 
Zoals gezegd, heeft de minister er de voorkeur aan 
gegeven om de bodemverontreiniging op Anna's Hoeve 
te isoleren. Nu dat onvennijdelijk lijkt, geeft de 
gemeente er de voorkeur aan om te onderzoeken of op 
Anna's Hoeve een depot voor tijdelijke opslag van slib 



kan komen. Vooralsnog biedt lokatie 2 (de voetbalvel
den van Donar en Gooise Boys) een aantal ruimtelijke 
en milieu technische voordelen. Een slibdepot op die 
plaats heeft ook nadelen. Zo zal lokatie 2 bijvoorbeeld 
niet meer beschikbaar zijn voor de sport. Omdat de 
saneringsonderzoeken van de verschillende vijvers nog 
niet zijn afgerond, zijn er nog geen definitieve besluiten 
genomen rond het slibdepot. Het gemeentebestuur heeft 
deze mogelijke ontwikkeling onlangs onder de aan
dacht van de minister van VROM gebracht. 

Consequenties voor de sportverenigingen 
Voor welke variant de minister ook kiest, voor de wie
lervereniging De Adelaar zal in ieder geval een andere 
plaats gevonden moeten worden. Voor de overige ver
enigingen heeft de saneringsaanpak geen verdere con
sequenties. Kiest de minister echter voor variant I, dan 
zullen alle voetbalverenigingen tijdelijk geen gebruik 
kunnen maken van hun velden. Wordt het slibdepot op 
lokatie 2 aangelegd, dan zullen behalve de wielerver
eniging De Adelaar ook de voetbalverenigingen Donar 
en Gooise Boys blijvend moeten worden verplaatst. 
Uiteraard zal bij verplaatsing vooraf overleg worden 
gevoerd met de betrokken verenigingen over schade
vergoeding en vervangende accommodaties. En er zal 
nagedacht moeten worden over de· vervanging van 
openbare voorzieningen op Anna's Hoeve, zoals bij
voorbeeld parkeergelegenheid. 

Informatie aan betrokkenen 
Nu de provincie Noord-Holland een besluit heeft geno
men en dit besluit ter goedkeuring heeft voorgelegd aan 
de minister, wil het college de direct betrokkenen op 
korte termijn informeren. Zo zullen de betrokken sport
verenigingen binnenkort worden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. 

Informatie 
Wie vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen met 
de heer P.l. Boegem van de afdeling milieubeheer van 
de gemeente onder nummer (035-)292368. 
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Hieronder volgt het tweede verslag van de lezing van de heer van Dijk die hij gehouden 
heeft op de algemene ledenvergadering van april j.1. In deze vergadering werd de heer 
van Dijk tevens benoemd tot bestuurslid van onze vereniging. 
Het eerste deel verscheen in de september editie . 

BOS EN BOSBEHEER (vervolg) 

Er zijn niet alleen maar bomen in het bos . Wat we onder een bos verstaan is; een 
leefgemeenschap van bomen, struiken, planten en dieren, waarbij boomvormende 
soorten aspect bepalend zijn . Dat er meer organismen zijn dan alleen bomen wordt heel 
duidelijk wanneer je de opbouw van het bos van laag naar hoog gaat bekijken. 
In een goed ontwikkeld bos zijn vier lagen te zien. Van de bodem naar boven krijgen 
we: 

- de moslaag 

- de kruidlaag 

- de struiklaag 

- de boomlaag. 

In een levensgemeenschap heeft ieder opganisme zijn eigen plek en is daaraan 
aangepast. Planten concureren om licht, voedsel en water. Aanpassingen zijn; planten 
die bloeien in het vroege voorjaar, omdat er dan nog licht op de bodem schijnt. Lianen 
die naar het licht toe klimmen. Ook de dieren zijn goed toegerust voor het leven in het 
bos, maar in de winter en in het broedseizoen erg kwetsbaar voor verstoring. 
Op de bodem vindt je de moslaag deze gaat tot zo'n 10 cm hoog, er komen mossen en 
jonge plantjes in voor. Iets hoger boven de moslaag bevindt zich de kruidlaag. Deze 
gaat tot zo'n 1 meter hoog en bevat varens, grassen en jonge struiken. De struiklaag 
heeft een hoogte van 1 tot 10 meter, hiertoe behoren de struiken en kleine bomen. 
Tenslotte de vierde laag de boomlaag. Deze bestaat uit bomen en eventueel struiken 
die hoger zijn dan 10 meter. 
Er zijn ook nog planten die moeilijk tot één van de bovenstaande gerekend kunnen 
worden, dat zijn de planten die op de stammen en takken van de boom zitten, de 
epifieten en de lianen. De lianen beginnen op de bodem, maar slingeren zich naar 
boven en komen tot in de top van de bomen. . 
Het onnatuurlijke karakter van cultuurbossen blijkt vaak alleen al uit het ontbreken van 
één of meer van deze lagen. In Nederland zijn slechts 26 bomen inheems (in Nederland 
van nature thuis horend), maar in het Gooi met zijn gevarieerde bodem kan men toch 
de meeste soorten daarvan tegenkomen. AI deze verschillende bodems brengen 
verschillende bostypen voort. Op onze zandgronden komt vooral Eiken-Berkenbos voor. 
Hierin o.a. in de struiklaag de lijsterbes en de flier. In de kruidlaag grassen, 
kamperfoelie en blauwe bosbes. Bovendien struikheide, brem en grove den. 
In het bos t:(un je verschillende kringlopen onderscheiden; die van water is er één van. 
Water valt uit de hemel in de vorm van neerslag, dit komt op de bodem en in de bodem 
terecht waaruit de boom en plant het water weer opnemen. Zij verdampen het water 
weer door de bladeren zodat het in de lucht terecht komt. Samen met verdampt water 
uit de zee komt het weer als neerslag op de aarde terug. Ten tweede is er de kringloop 
van de voedingsstoffen. Takken en bladeren bevatten veel voedingsstoffen. Wanneer 
deze afvallen verliest de boom dus veel nuttige stoffen. In de bodem leven echter 
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bacterien en zwammen die in staat zijn de verloren stoffen om te zetten in een zodanige 
vorm dat de boom de voedingsstoffen weer kan opnemen . 

Tot slot wil ik de bedreiging van het bos noemen. 
Bijna alle bedreig ingen hebben als oorzaak de mens. De laatste jaren heeft u 
ongetwijfeld wel van zure regen gehoord. Dit is een gevolg van afvalgassen va o.a. 
electriciteitscentrales, auto's, vuilverbrandingen en overbemesting in de landbouw. Over 
het effect van vliegtuigen tast men nog in het duister, je hoort er weinig over en is nog 
niet bewezen. De schade aangericht door zure regen betreft aantasting van het blad, 
beschadigingen aan het wortelstelsel en opname van giftige stoffen doordat de 
bodemsamenstelling veranderd . Uiteindelijk sterft de boom. 
Mensen moeten ruimte hebben om te werken, wonen en van het werk naar huis, en van 
huis naar werk te gaan. Daarom moeten er kantoren, fabrieken, huizen en wegen 
gebouwd worden. Bossen worden gekapt om de welvaart van de mens te vergroten. 
Tot die welvaart behoort ook recreatie. Dus trekken de mensen de nog overgebleven 
bossen in. Daar zijn wandelpaden maar avontuurlijk als de mens is wijkt hij van de 
paden af met of zonder hond hier en daar afval achterlatend. Zodoende treedt er 
verstoring en vervuiling op van het milieu er er dus schade van ondervindt. 
Laten we zuinig zijn op wat we hebben en het goed beheren en goed gebruiken . Als 
I.V.N.-er kan ik u nog veel moois en interressants laten zien in ons mooie stukje 
natuurgebied dat als naam Anna's Hoeve tleeft meegekregen. 

J. van Dijk 
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SLAPEND ONKRUID 

De boer die 's nachts met de ploeg het land opgaat, wordt of voor uitslover uitgemaakt 
of misschien wel gek verklaard. Zeker als de reden voor de nachtelijke arbeid wordt 
gehoord. 
De boer zou 's nachts moeten ploegen om het onkruid niet te wekken. Toch is het idee 
zo gek nog niet. 
Zaden gaan pas kiemen als ze door één of andere invloed uit hun rust worden gewekt. 
Dat kan koude zijn of juist warmte of ook wel ... licht. Die lichtperiode hoeft niet eens zo 
lang te zijn. 
De korte blootstelling die zaden ondergaan als ze met een ploeg naar boven worden 
gehaald en daarna meteen weer onder de grond terechtkomen, kan voldoende zijn om 
het kiemproces te starten. 's Nachts ploegen voorkomt dat en spaart zo een hoop 
pesticiden die later tegen onkruiden zouden worden gebruikt. 

Hettie Barlo 

VULKAAN SPUWT GOUD 

De grootste vulkaan van Antartica, de Erebus, spuwt puur goud de lucht in. Meer dan 
een geologische curiositeit is het echter niet, want de totale opbrengst uit deze 
goudmijn bedraagt niet meer dan 80 gram per dag. De gouddeeltjes zijn namelijk heel 
klein, niet groter dan 60 micrometer in doorsnede. De Erebus is niet de enige 
goudspuwende vulkaan. 
Het is echter wel de enige die goud in pure, metalistische vorm naar boven brengt. 
Dat heeft te maken met de lage snelheid waarmee gaswolken uit de vulkaan 
opborrelen. Het goud krijgt daardoor langer de tijd om uit te kristalliseren en in pure 
vorm neer te slaan. 

LEESVOER 

Oude kranten worden misschien een heel 
nuttige grondstof. De universiteit 
van IIlinois onderzoekt of oud kranten
papier geschikt is om hooi als koeienvoer 
te vervangen. Eerder onderzoek toonde al 
aan dat een koe zonder moeite 5 kilo papier 
per dag aankan. Men probeert het quotum nu te 

Hettie Barlo 

verhogen tot 40 procent van de dagelijkse behoefte. Het krantenpapier wordt vooraf 
verteerbaar gemaakt met chemicaliën die verwant zijn aan de verteringssappen van de 
koe. 
Van het drinken van melk worden we wellicht binnenkort niet alleen sterk maar ook s!im. 

Hettie Barlo 
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JEUGDPAGINA 

De winnaars van de vorige puzzel zijn: Martin Deijs, Patrtick Keiler en Sebastiaan 
Teeken. Voor jullie is er een attentie onderweg. 

Deze keer hebben we een kleurplaat zodat ook de jongere kinderen van onze leden 
mee kunnen dingen naar een prijsje. 
Stuur je kleurplaat voor 4 januari 1993 aan de redactie: Weberstraat 1, 1223 JS 
Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden . 
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Kontakpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035-214598 kantoor 
Dagelijks beheer: B.M Blessing boswachter/opzichter tel 02152-51602 werkloods 
Vrijwilligerswerk: G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035-214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159-50944 

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

Secretariaat: HAP. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84,1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: 

G. Toes , Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl 3,65 per jaar) 

o mijn nieuw adres is: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: ...... .. ... ........ Plaats: ................. .... ....... ....... ...... .. ......... ............ ... ... ...... ...... .... .. . 
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DE ANNA'S HOEVE COURIER 
Jaargang 10, nummer 1, 1993 

is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 
1984. 

Het bestuur 

,Voorzitter: G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951 
Secretaris: H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL Hilversum tel 

853619 
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965 
Leden: W. Deijs, J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes, P.A.G. 

Jacobs. 

Contributie: minmaal fl 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve 

Redactie team: 
Redactieadres: 
Verzending: 

Hettie Barlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, Helga Toes. 
Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 juni 1993 

Inhoud 

pag 3 Voorwoord van de voorzitter 
3 Publiekswandeling door Anna's Hoeve 
4 Agenda jaarvergadering 
5 Notulen van 1 december 1992 
7 Jaarverslag van de secretaris 

10 Financieel jaarverslag boekjaar 1992 
11 Begroting boekjaar 1993 
11 Bezorgers gevraagd! 
12 Schoonmaakaktie 2e Montissorischool Huizen 
13 Zwarte rat neemt denne-appel onder handen 
14 Jeugdpagina 

Verschijnt viermaal per jaar 
Oplage: 800 exemplaren 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

In dit nummer van de Anna's Hoeve Courier treft u aan het negende jaarverslag van de 
vereniging, waaruit blijkt dat wij ook dit jaar niet stil gezeten hebben. 
Aan oude activiteiten, zoals de schoonmaakacties werd nieuw leven ingeblazen door 
scholen hierbij te betrekken. Nieuwe activiteiten werden ter hand genomen , zoals 
rondwandelingen. Bij beide activiteiten was ons bestuurslid J. van Dijk nauwbetrokken. 
Ook de prunusbestrijding werd in samenwerking met het GNR weer ter hand genomen 
en zal in dit jaar verder gaan. Het is verrassend te constateren dat als je een ochtend 
hebt gewerkt en er veel prunus is verdwenen een mooi gezicht op bos en vijver 
ontstaat. 
Ook het financieel verslag geeft blijk van een gezond financieel beleid, hetgeen ook 
nodig is want in 1994 vieren wij het tien-jarig bestaan . 
Ook het redactie team heeft zich het afgelopen jaar geweerd, het is altijd prettig als je 
van buiten de vereniging daarvoor waardering ondervindt . 
Ik zou als voorzitter te kort schieten als ik mijn medebestuurders geen dank bracht voor 
hun inzet en de prettige wijze van vergaderen. Dit geldt evenzo voor het redactie team 
en bovenal die vrijwilligers en leden die ons blad regelmatig bij u in de bus laten glijden. 
Vrienden mijn hartelijke dank. 

Uw voorzitter 
G. Toes 

PUBLIEKSWANDELING DOOR ANNA'S HOEVE 

Vrienden van Anna's Hoeve, zoals belooft in de Anna's Hoeve Courier nummer 1 van 
1992 kom ik bij u terug om u uit te nodigen voor de eerste publiekswandeling, sinds de 
aanleg in de jaren '30, die op Anna 's Hoeve wordt gehouden. Deze wandeling zal 
plaatsvinden op 

zondag 18 april 1993 
tijdstip: 13.00 uur 
locatie: parkeerterrein tegenover het restaurant. 

Deze wandeling betekent dat er ook veel mensen van buiten de omgeving zullen 
komen die meer of minder van Anna's Hoeve gehoord tlebben en eens willen zien wat 
het Goois Natuur Reservaat aan natuurgebied verworven heeft. 
Er wordt door ervaren gidsen ingegaan op de geschiedenis, waterhuishouding, 
bebossing en alles wat leeft en bloeit in Anna's Hoeve. Vooral het beheer van het 
gebied door het GNR zal de aandacht krijgen. Ook zullen de vragen die u stelt naar 
beste weten beantwoord worden. 
wij hopen op uw belangstelling op zondag 18 april 1993 om 13.00 uur op de 
parkeerplaats tegenover het restaurant. Tot dan!! 
Namens het Goois Natuur Reservaat, de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. 
en het IVN vereniging Natuur en Milieu educatie. 

Jan van Dijk 
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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op 

woensdag 14 april 1993 

in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthonie 
,Fokkerweg te Hilversum. 

Aanvang : 20.00 uur. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de op 1 december 1992 gehouden algemene ledenvergadering 

3. Ingekomen stukken 

4. Uitgaande stukken 

5. Jaarverslag van de secretaris 

6. Financieel jaarverslag 1992 en begroting 1993 van de penningmeester 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming van de kascontrolecommissie 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend: J. Deijs, penningmeester 
J. Harder, 2e voorzitter 
W. Deijs, bestuurslid/notulist 

De heren J. Deijs en J. Harder stellen zich herkiesbaar. De Heer W. Deijs stelt 
zich niet herkiesbaar. 

10. Plannen van het bestuur 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid!!!! 

Getracht zal worden de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Datum: 
Lokatie: 
Aanwezig: 

1 december 1992 
Ontmoetingskerk 
Zie presentielijst 
Zie absentielijst Afwezig: 

1. Opening 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom . 

2. Notulen 

De notulen worden goedgekeurd. 
Bij de notulen werd de volgende opmerking geplaatst: 

- Het parkeerverbod is er nu. 
Het is echter nog steeds een puinhoop . Ondanks het parkeerverbod wordt het 
nog steeds tijdens de voetbalwedstrijden overtreden . Hr. Toes heeft de 
burgemeester hierovergesproken . Zij zou samen met de plaatsvervangend 
commissaris op een zondag gaan kijken. Dit is nog steeds niet gebeurd. De 
burgemeester heeft nogmaals toegezegd dat zij komt kijken . 

3. Ingekomen stukken 

Hr. Peet 

Zebra's 
Zuiveringschap 

Gem. H'sum 

4. Uitgaande stukken 

Hr. Peet kan niet aanwezig zijn, maar meldt zich aan als 
reserve bezorger. 
Zij geven een reactie op de sanering van de sportvelden. 
Zij geven een reactie op het aanpakken van het hek van de 
accumulatie vijver. 
Zij geeft uitleg over de bodemsanering omgeving An na·s 
Hoeve. 

Gem. H'sum Een reactie op de brief betreffende de bodemsanering 
omgeving Anna"s Hoeve. 

Sportverenigingen Een brief betreffende de bodemsanering omgeving Anna's 
Hoeve. 

5. Activiteiten en mededelingen van het bestuur 

Het bestuur meldt de volgende activiteiten en medede lingen: 

- De voorzitter heeft het recreatieplan van GNR ontvangen. Hierin stond onder 
andere dat het GNR van plan is een uitkijkpost op de berg van Anna's Hoeve 
te plaatsen. Deze uitkijkpost zou dan voorz ien worde n van een trap en een 
pad daar naar toe. 

- Anna's Hoeve is nog steeds niet officieel overgedragen aan het GNR. 

- In het voorjaar wordt er weer aan prunusbestreiding gedaan. 
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- Aan het eind van het jaar wil het bestuur een ledenwerfactie houden door 
middel van kerst- en nieuwjaarskaarten. 

- Het GNR wilde in november met kappen beginnen, maar door protesten van 
ons is dit uitgesteld. 

-- Er wordt een folder van Anna's Hoeve gemaakt met daarin een wandelroute 
door Anna's Hoeve. 

- De 2e Montessorischool uit Huizen heeft een schoonmaakactie in Anna's 
hoeve gehouden. In totaal deden daar 24 kinderen en 8 ouders aan mee. De 
actie werd geleid door de heren Toes en van Dijk. De reacties waren zeer 
positief. 

- Wij staan in het f\lME-magazine voor rondleidingen door Anna's Hoeve, 
voornamelijk voor scholen . (NM E = Natuur- en Milieu Educatiecentrum) 

6. Rondvraag 

Mevr. Rering: 

Antwoord : 
Mevr. Schluter: 

Antwoord: 
Algemeen: 

Antwoord : 

7. Sluiting 

Kunnen er geen berbers en bramen tegen de hekken van het 
zuiveringschap geplaatst worden? 
We zullen deze vraag doorgeven aan het zuiveringschap. 
Komt de wandelroute door Anna's Hoeve ook in het GNR 
blad? 
Ja. 
Kan de vereniging niet iets doen aan het vuurwerk bij de 
speelweide vijver? 
Dit is erg moeilijk. Ook voor andere dingen komt de politie 
niet. Er is maar één boswachter voor Anna's Hoeve. Ook hij 
kan niet veel doen. We zullen eens kijken wat GNR hierover 
zegt. 

De vergadering werd om 20.55 uur gesloten. Een ieder werd bedankt voor 
zijn/haar aanwezigheid. 
De vergadering werd gevolgd door een film over amfibieën vertoont door de heer 
Frigge. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Op de schouders van de secretaris rust de taak om het jaarverslag uit te brengen over 
het wel en wee van de vereniging in het afgelopen jaar. 

BESTUUR 

'per 1 januari 1992 was het bestuur als volgt samengesteld : 

G.Toes 
H.A.P.Kreijkamp 
J.Deijs 
J. Harder 
Mevr. H. Toes 
P.A.G. Jacobs 
W.Deijs 
Mevr. S.C .G. Schlüter 
A. Schnitger 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
2e Voorzitter 
2e Secretaris/Ledenadministratie 
2e Penningmeester 
Bestuu rslid/Notulist 
Bestuurslid 
Bestuurslid 

Aftredend 1994 
Aftredend 1994 
Aftredend 1993 
Aftredend 1993 
Aftredend 1994 
Aftredend 1994 
Aftredend 1993 
Aftredend 1995 
Aftredend 1992 

De in 1992 volgens rooster aftredende bestuursleden, t.w. de Hr. H.A.P. Kreijkamp en 
Mevr. S.C.G. Schlüter waren herkiesbaar, hetwelk in de algemene 
leden/jaarvergadering van 28 april 1992 dan ook geschiedde. Het aftredend bestuurslid, 
de hr. A. Schnitger, zag zich door bijzondere omstandigheden genoodzaakt zich niet 
herkiesbaar te stellen. In zijn plaats stelde tijdens eerder genoemde vergadering de hr. 
J.G. van Dijk zich als bestuurslid beschikbaar. Deze heeft zich in het afgelopen 
verenigingsjaar ontpopt als een zeer gewaardeerd lid van het bestuur. 
Zoals in het begin reeds gememoreerd, kwam er in de loop van het verslagjaar geen 
wijziging in de samenstelling, zoals in de vergadering van van 28 april 1992 plaats 
vond. 
Bestond ons ledenbestand op 1 januari 1992 uit 757 leden, in de loop van het 
verenigingsjaar liep dit aantal terug door verschillende omstandigheden tot 710. 
Gelukkig hebben zich weer 23 personen aangemeld , zodat op 31 december 1992 het 
ledenbestand bestond uit 733 leden . 
In de loop van het verslagjaar kwam het bestuur 8 maal in vergadering bijeen, terwijl het 
dagelijks bestuur onderling contact hield en eventuele nodige zaken afhandelde. 
Werd de op 28 april 1992 gehouden algemene ledenvergadering bezocht door 25 
personen (incl. bestuurleden), de op 1 december 1992 gehouden algemene 
ledenvergadering werd door slechts 18 personen (incl. bestuursleden) bezocht. Tijdens 
deze vergadering had het bestuur gezorgd voor een Amsterdamse natuurfilmer, die een 
interessante film vertoonde over het leven van de padden in het bijzonder. 
Het moet mij dan ook van het hart, dat hoewel het bestuur zich volledig inzet voor de 
vereniging, de belangstelling van de leden zeer minimaal mag worden genoemd. Dat 
kan toch ook anders. Daarom: TOON UW BELANGSTELLING en kom slechts 2 maal 
per jaar naar een door ons belegde vergadering. 
Ook nu omderhield het bestuur een zeer goed contact met het Goois Natuur Reservaat 
die, hoewel nog geen eigenaresse , toch het gebied onderhield . 
Met de gemeente Hilversum werd ook regelmatig van gedachten gewisseld, o.a. over 
waterbeheer en bodemsanering, maar resultaat heeft het nog steeds niet opgeleverd. 
De in samenwerking met het IVN uitgezette wandelroute in Anna's Hoeve werd door het 
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GNR onderhouden. IN overleg met het IVN werd besloten deze wandelroute op schrift 
te stellen . Hoewel het concept gereed is, is deze nog steeds niet uitgebracht. 

VERDERE ACTIVITEITEN 

Op zaterdag 23 mei 1992 werd door mevr. van der Sluis een naar wijlen haar 
echtgenoot, burgemeester mr. W.R. van der Sluis, genoemde zitbank onthuld en door 
het bestuur aangeboden aan het GNR. 
,Bij het zuiveringschap werd aandacht gevraagd aan het hek om de accumulatievijver. 
Toegezegd werd dat de nodige aandacht daaraan geschonken zal worden. Eveneens 
werd bij het zuiveringschap aandacht gevraagd voor het beheer van deze 
accumulatievijver, niet onnodig veel riet e.d. wegmaaien, daar dit de vogelpopulatie niet 
ten goede komt en vooral in het broedseizoen nadelig is. 
Op initiatief van de PvdA gemeenteraadsfractie werd een bijeenkomst gehouden over 
de problemen welke zich voordoen in en rond het natuurgebied Anna's Hoeve. Met het 
dagelijks bestuur werd vooroverleg gehouden en de navolgende onderwerpen 
besproken: 

• de problemen die zijn ontstaan met betrekking tot het zogenaamde Marimba terrein. 

• de slechte toestand waarin het trotto ir zich bevindt op de Minckelersstraat langs het 
bejaardencentrum. 

• de overlast die ontstaat op het terrein gelegen op de hoek van de Minckelersstraat 
en de Anth. Fokkerweg, waar door de gemeente gedurende een bepaalde periode 
blad werd gedeponeerd. 

Op een 2e bijeenkomst, waar naast het bestuur een zeer grote ledendelegatie was 
uitgenodigd, kon van gedachte worden gewisseld over deze moeil ijkheden en eventuele 
verlangens welke er in de buurt leven. 
Eindelijk werd na ruim 2 jaar overleg het parkeerverbod voor de weg door Anna's 
Hoeve afgekondigd. Hierdoor zal het voor de voetgangers, speciaal op de zondagen, 
mogelijk zijn om zonder levensgevaar aldaar te wandelen. (Maar nog steeds wordt er 
op het trottoir en in de bermen geparkeerd.) 
Op het door de gemeente Hilversum uitgebrachte landschapsbeleidsplan werd 
gereageerd door het aan de orde te stellen van een aantal vragen met betrekking tot dit 
plan. 
Regelmatig werd contact onderhouden met Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland onder meer over het waterpeil in Anna's Hoeve. 
Op 15 september 1992 werd een vergadering bijgewoond van de stichting Regionaal 
Natuur en Milieu-educatiecentrum voor het Gooi en Omstreken. 
Op een uitnodiging tot bijwoning van een forumdiscussie van de PvdA over het centrum 
van de gemeente Hilversum werd geen gehoor gegeven ; voor ons niet terzake 
dienende. 

ANNA'S HOEVE COURIER 

In dit verslagjaar hebben zich in de samenstelling van het redactieteam geen 
wijzigingen voor gedaan, zodat deze onveranderd als volgt was : de dames Hettie Barlo, 
Helga Toes en Dia Deijs en de hr. Wessel Deijs. Ook nu hebben zij zich ten volle van 
hun taak gekweten en is het blad 4 maal verschenen. Het bestuur is het redactieteam 
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veel dank versctluldigd voor de wijze waarop zij de door hen opgenomen taak hebben 
vervuld. Alleen vinden zij het jammer dat er van de zijde van de leden geen artikeltjes 
zijn binnen gekomen. Dit kan alsnog plaatsvinden . Het redactieadres is: Weberstraat 1. 
Ook nog een woord van dank aan die leden van onze vereniging die zich geheel 
belangeloos inzetten voor de bezorging van de Courier. 

PROPAGANDA 

Aan de propaganda voor onze vereniging werd ook wederom de nodige aandacht 
geschonken door de plaatselijke pers; t.w. de Gooi- en Eemlander, het Goois Weekblad 
en de Gooi- en Eembode, terwijl de Kabelkrant zich ook niet onbetuigd liet. 
Van de in 1992 verschenen nummers van de Anna's Hoeve Courier werden iedere keer 
een 250 exemplaren meer gedrukt. Deze werden in bepaalde straten dan huis aan huis 
bezorgd, doch dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd. 

SLOT 

Met dit verslag hoop ik u een inzicht te hebben gegeven over de gang van zaken in 
onze vereniging. Gaarne wil ik mijn medebestuurders dankzeggen voor de wijze waarop 
wij ook dit jaar hebben samengewerkt in het belang van onze vereniging. 
Ook nu wil ik besluiten met de wens dat wij ons allen, dus niet alleen uw bestuur, 
inzetten in het belang van ons aller ANNA'S HOEVE. 

H.A.P. Kreijkamp 

PS 
De voor de jaarwisseling 1992-1993 in een groot gedeelte van de wijk Oost en het 
Riebeekkwartier verspreide nieuwjaarskaarten bracht ons een ledenwinst van 21 
nieuwe leden op. 



Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Financieel jaarverslag boekjaar 1992 

Inkomsten Uitgaven 

Saldo kas per 1 -1-1992 ti 46,88 Kamer van Koophandel ti 61,00 
Saldo giro per 1-1-1992 ti 3789,87 Kantoorbehoeften fl 37,40 
Saldo bank per 1-1-1992 ti 5247,62 Liet en Leed (Representatie) ti 208,58 
Contributie ti 5579,93 Diverse activiteiten ti 1902,53 
Rente giro ti 9,85 Anna's Hoeve Courier ti 1696,75 
Jubileum boekje ti 31,00 Porto kosten ti 156,00 

Ledenadministratie ti 62,47 
Schoonmaakakties ti 93,33 

-" 

Vergaderkosten ti 372,00 0 

Saldo kas per 31-12-1992 ti 91,38 
Saldo giro per 31-12-1992 ti 2758,29 
Saldo bank per 31-12-1992 ti 7265,42 

ti 14705,15 ti 14705,15 

Ledenbestand per 31-12-1992: 735 leden 
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Begroting boekjaar 1993 

Inkomsten Uitgaven 

Saldo 1992 ti 10115,09 Kantoorbehoeften ti 300,00 
Contributie ti 5500,00 Liet en Leed (Representatie) fl 350,00 
Rente ti 10,00 Anna's Hoeve Courier ti 2000,00 

Drukwerk ti 750,00 
Porto kosten ti 500,00 
Ledenadministratie ti 500,00 
Schoonmaakakties ti 250,00 
Vergaderkosten fl 750,00 
Kamer van Koophandel fl 61,00 
Diverse activiteiten fl 2000,00 
Batig saldo ti 8164,09 

ti 15625,09 ti 15625,09 

BEZORGERS GEVRAAGD! 

Het bestuur en speciaal die bestuursleden die belast zijn met de bezorging van ons 
blad, de Anna's Hoeve Courier, doen een beroep op U, om U beschikbaar te stellen als 
bezorg(st)er ot invalbezorg(st)er. 
Op het ogenblik zitten wij dringend verlegen om 2 bezorg(st)ers voor Hilversum Zuid, 
het Bloemenkwartier. Het gaat om 20 tot 30 adressen, die als het per fiets gebeurt, 1 à 
1,5 uur per keer vergt. Dit 4 maal per jaar. 
Wie oh wie meldt zich hiervoor aan bij het secretariaat? 
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SCHOONMAAKAKTIE 2e MONTESSORISCHOOL UIT HUIZEN 

Vrijdagmiddag 6 november 1992 en woensdagmorgen 24 maart 1993 hebben 2 klassen van de 
2e Montessorischool uit Huizen een schoonmaakaktie in Anna's Hoeve gehouden. In totaal 
deden er 56 kinderen en 16 begeleiders/ouders mee aan deze schoonmaakaktie . De leeftijd van 
de kinderen varieerden van 6 tot 10 jaar. Tijdens beide schoonmaakakties werden de kinderen 
opgevangen en begeleid door de heren Toes en van Dijk van de vereniging. 
Voordat met de schoonmaakakties begonnen werd vertelde de heer van Dijk iets over het 
ontstaan van Anna's Hoeve. Ook vertelde hij waarom het nuttig is om schoonmaakakties in een 
natuurgebied te houden. 
Na dit korte verhaaltje gingen de kinde ren gewapend met vu iln iszakken en splinternieuwe 
prikkers opstap. Onder het schoonmaken door werd er meteen iets verteld over bomen, stru iken 
en dieren in Anna's Hoeve. 
De kinderen haalden overal het afval vandaan. Onder bomen en struiken, maar ook uit droog 
gevallen delen van de vijvers. Midden in het bos ontdekten de kinderen een halfgesloopte 
bromfiets en een oude olievat. Zij verwonderden zich daarover dat het helemaal daar terecht kon 
komen. Halverwege de schoonmaak ontdekten de kinderen een hut. Een luxe hut zelfs , want het 
was voorzien van vloerbedekking. Na er even ingespeeld te hebben toch maar weer verder met 
de schoonmaak. 
Na afloop van de schoonmaak werden de kinderen verrast op een lekkere koek en een beker 
appelsap, die zij opdronken uit hun zelf meegebrachte bekers. De begeleiders/ouders en de 
heren Toes en van Dijk genoten van een hee rlijk kopje koffie. 
Het resultaat van beide schoonmaakakties was : 

- 25 volle vu ilniszakken 
- een bromfiets 
- een olievat 
- een kinderzitje en een bagagedrager 
- stapels oude kranten en dive rse lege flessen 
- de opmerking:"ik schaam me dat ik een mens ben" 
- ongeveer 20 kromme prikkers . 
Het was een geslaagde middag en ochtend met enthousiaste kinderen . Zowel de kinderen met 
hun begeleiders/ouders als de heren Toes en van Dijk van de ve reniging vonden het zeer 
geslaagde schoonmaakakties. 

Dia Deijs 
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ZWARTE RAT NEEMT DENNE-APPEL ONDER HANDEN 

In de Israelische naaldwouden leven geen eekhoorns of bosmuizen, terwijl deze dieren 
wel voorkomen in vergelijkbare woongebieden elders in deze wereld. 
Bij afwezigheid van bosmuizen hebben de zwarte of huisratten de naaldwouden van 
Israel tot hun habitat gemaakt. Ze leven er nu in de bomen , dalen zelden af naar de 
grond en houden zich onledig met het peuteren van zaadjes uit den ne-appels. 
Onderzoekers aan de universiteit van Tel-Aviv hebben de invasie van de zwarte rat 
nauwgezet gevolgd. Kort geleden publiceerden ze hun onderzoeksresultaten. 
De zwarte ratten voeden zich uitsluitend met de energierijke zaadjes uit den ne-appels. 
In extreem droge en warme zomers vallen de den ne-appels van de bomen, waardoor 
ze breken en de zaadjes direct door de wind wind worden meegenomen. Om dit te 
vermijden hebben de zwarte ratten een eigen techniek ontwikkeld om de zaadjes te 
bemachtigen: ze peuteren ze op minutieuze wijze uit de denne-appels die nog heel zijn 
en die ze ontdoen van de schubben waaronder de zaadjes verborgen zitten . 
De onderzoekers constateerden dat de oude generatie zwarte ratten , die in haar jeugd 
nooit een denne-appel had gezien, deze techniek veel zwaarder viel dan de jonge 
generatie die temidden van de denne-appels was grootgebracht. 

Hettie Barlo 
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JEUGDPAGINA 

Er hebben zoveel kinderen , varierend in de leeftijd van 4 tot 11 jaar, de kleurplaat 
teruggestuurd , dat de redactieteam besloten heeft om voor elke leeftijdsgroep een 
aparte prijs beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er maar liefst 8 prijzen zijn 
weggegeven. 
Vanwege ruimtegebrek vermelden we niet de namen maar de attenties zijn onderweg. 

Deze keer moeten jullie 10 verschillen vinden in de volgende tekeningen . 
Stuur je oplossing voor 1 juni 1993 aan de redactie : Weberstraat 1, 1223 JS 
Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 
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Kontakpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035-214598 kantoor 
Dagelijks beheer: B.M Blessing boswachter/opzichter tel 02152-51602 werkloods 
Vrijwilligerswerk: G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035-214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 
, 
Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159-50944 

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

Secretariaat: HAP. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84,1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij : 

G. Toes , Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fI 3,65 per jaar) 

o mijn nieuw adres is: 

Naam: 

Adres : 

Postcode : .. ... .. .. .. ... ... .. Plaats : .. .. ... .. ...... ...... ... .... .. ... .. ...... .. ......... .. ..... ........ .. .. .. .. ...... .. ... .. . 



Anna' s Hoeve 

Courier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE 
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DE ANNA'S HOEVE COURIER 
Jaargang 10, nummer 2, 1993 

is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 
1984. . ' 

Het bestuur 

Voorzitter: G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951 
Secretaris: H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL Hilversum tel 

853619 
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965 
Leden: J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes. 

Contributie: minmaal ti 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve 

Redactie team: Hettie Sarlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, Helga Toes. 
Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Redactieadres: 
Verzending: 

Uiterlijke inzenddatum copy: 3 september 1993 

Inhoud 

pag 3 Voorwoord van de voorzitter 
3 Publiekswandeling in Anna's Hoeve 
4 Oproep aan de leden 
5 Parkeren 
5 Gezien in Anna's Hoeve 
6 Recreatieplan Goois Nàtuurreservaat 
8 Jubileum jeugdviswedstrijd d.d. 29 mei 1993 
9 Nieuw bos voor "dansende" beren 
9 Vogels op hoogspanningsdraad 

10 Jeugdpagina 

Verschijnt viermaal per jaar 
Oplage: 800 exemplaren 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Men vroeg mij eens wat moet je nu altijd in een voorwoord schrijven? Ik wilde het dit 
keer dan ook eens in een verslagvorm doen van wat het bestuur vanaf 1 januari tot 
heden heeft gedaan. 
Met een klas van de tweede Montessorischool uit Huizen in maart een 
schoonmaakochtend gehad. 24 kinderen, 8 moeders en een onderwijzer onder 
supervisie van Jan van Dijk en mijzelf. 15 zakken vuil bij elkaar gezocht. 
Op zondag 18 april een wandeling met het I.V.N. Ondanks slecht weer 90 personen 
aanwezig en 1 nieuw lid. 
Ons zorgen gemaakt over de lage waterstand. Daarover op het raadhuis een gesprek 
gehad. Doch een daverende onweersbui zorgde voor water. 
Eind mei in gezelschap van Jelle Harder op bezoek geweest bij het Zuiveringsschap 
Oost om te praten over het beheer van de accumulatievijver. U hoort daar nog nader 
over. 
Ons reeds bezig gehouden met de voorbereiding van ons tien-jarig jubileum in 1994. 

Uw voorzitter 
G. Toes 

PUBLIEKSWANDELING IN ANNA'S HOEVE 

Beste vrienden van Anna's Hoeve, de eerst publiekswandeling van 18 april 1993 
gehouden in Anna's Hoeve is een succes geworden. 
Er namen ongeveer 90 personen deel aan deze wandeling. Bekende gezichten en 
mensen van buiten af, die een kijkje kwamen nemen en nieuwsgierig waren wat de 5 
gidsen, die ingezet waren, te vertellen hadden over het natuurgebied Anna's Hoeve. 
We zijn allemaal met zon van start gegaan, maar .. ... na een half uur begon het te 
hozen van de regen en halverwege de rondleiding haakten de eerste mensen af om 
een droger plekje op te zoeken. Bij de nieuw aangelegde wilddoorgang , onder het 
viaduct van de A27, was het enige droge plekje waar je nog wat kon vertellen over de 
nieuwe aanwinst. Daarna was het snel via de kortste weg terug naar de plaats van 
vertrek. 
Hopende dat de volgende wandeling in een beter weerbeeld gehouden kan worden, 
nodig ik jullie allen weer uit. 
De volgende wandeling zal in de Anna's Hoeve Courier en in de media aangekondigd 
worden. Tot ziens dan maar. 

Namens het Goois Natuurreservaat, de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. 
en de IVN vereniging Natuur en Milieu Educatie. 

Jan van Dijk 
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OPROEP AAN DE LEDEN 

De voorzitter en de secretaris zijn beide op een leeftijd gekomen waarop zij menen hun 
taak aan jongeren over te moeten dragen. 
Het bestuur vraagt daarom gegadigden voor de volgende funkties: 

Voorzitter 
De funktie van voorzitter vraagt een man of vrouw die: 

- goed leiding kan geven aan bestuurs- en ledenvergaderingen. 
- thuis is in bestuurlijke zaken (overheid). 
- de vereniging adequaat kan vertegenwoordigen tijdens 

vergaderingen en besprekingen met overheden en andere instanties. 
- goed financieel inzicht heeft. 
- medewerking verleent aan het tot stand komen van de Anna's Hoeve 

Courier. 
Aan deze funktie is geen vergoeding verbonden. 
Inlichtingen : G. Toes 035-855951 

Secretaris 
De funktie van secretaris vraagt een man of vrouw die: 

- de adminstatie van de ingekomen en uitgaande stukken goed kan 
beheren. 

- een goede stijl van schrijven heeft. 
- de besluiten van bestuurs- en ledenvergaderingen goed kan 

uitvoeren. 
- de verslaglegging naar bestuur en leden op begrijpelijke en leesbare 

wijze weet te realiseren. 
Aan deze funktie is geen vergoeding verbonden. 
Inlichtingen: H.A.P. Kreijkamp 035-853619 

Van belangstellenden voor beide funkties wordt verwacht dat zij belangstelling hebben 
voor natuur- en milieuzaken en bereid zijn zich in te zetten voor het wel en wee van het 
natuurgebied Anna's Hoeve. 

Leden die menen voor één van deze funkties in aanmerking te komen, of personen 
weten die één van beide funkties zou kunnen vervullen , worden verzocht schriftelijk 
onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te reageren bij de 
secretaris : 

H.A.P. Krijkamp 
Kamerlingh Onnesweg 84 
1223 JL Hilversum 

Het bestuur 
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PARKEREN 

Sinds april 1992 bestaat er langs de weg over Anna's Hoeve vanaf de Anthony 
Fokkerweg een parkeerverbod aan beide zijde van de weg. 
Het komt veelvuldig voor dat als de voetbalverenigingen de Zebra's en EMM hun 
thuiswedstrijden spelen en er in het restaurant ook wat te doen is, de supporters er 
geen been in zien om hun wagens met vier wielen op het voetpad te parkeren. Ook 
komt het voor dat zij de wagens aan de rechterkant van de weg in de berm en zelfs op 
het fietspad parkeren. De weg is al smal zodat bij een beetje breed bermparkeren de 
bussen van Centraal Nederland, als ze elkaar daar passeren, eerst de spiegels naar 
binnen moeten klappen om vervolgens stapvoets verder te kunnen rijden. 
Het veelvuldig bij de overheid wijzen op de gevaren die ontstaan bij een dergelijke 
handelswijze heeft er toe geleid dat de politie verbaliserend ging optreden. 
Nu is het niet prettig om onder uw ruitenwisser een bon aan te treffen en te konstateren 
dat deze 60 gulden kost. Maar tegenover een mensenleven dat door uw optreden 
gevaar loopt omdat het van het voetpad de rijweg op moet en daar gevaar loopt 
aangereden te worden, is het natuurlijk niets. 
Vrienden, waarom deze regels? Wij hopen dat de redacties van de clubbladen van de 
Zebra's en EMM dit overneemt, en u in de toekomst behoed voor geldelijke 
aderlatingen. Er is echter voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Bijvoorbeeld bij de 
wielerbaan, langs de weg naar Gooise Boys, langs de Anthony Fokkerweg of op het 
linker gedeelte van het parkeerterrein tegenover het restaurant. Het is even lopen, maar 
het is gezond en het spaart geld. 
Parkeren wij in de toekomst op de juiste manier en op de juiste plaats? 
3ij voorbaat dank. 

Het bestuur 

GEZIEN IN ANNA'S HOEVE 

Ooievaar Op maandag 12 april 1993 zag mevrouw J. van Velsen iets unieks. Ter 
hoogte van de rioolzuivering cirkelde een OOIEVAAR rond. Een 
ooievaar komt in Nederland nog maar in kleine aantallen voor, zodat 
dit voor Anna's Hoeve een zeldzaamheid is. 

Als u ook iets unieks of iets leuks ziet in Anna's Hoeve meldt dit dan aan de redactie. 
Het mag natuurlijk over vogels, dieren of insekten gaan, maar het kan net zo goed een 
gebeurtenis zijn die ergens door opvalt. 
Wij willen hier een terugkerend rubriekje van maken. Helpt u ons daarbij? 

De redactie 
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RECREATIEPLAN GOOIS NATUURRESERVAAT 

Eind 1992 presenteerde het Goois Natuurreservaat een recreatieplan voor al haar 
terreinen: ' Recreatieplan Goois Natuurreservaat '. 
Onder het hoofdstukje' Bijzondere voorzieningen' lezen we enige informatie over 
uitzichtpunten. Letterlijk staat er: 

Een uitzichtpunt is zeer attractief, het is een publiekstrekker en -binder. 
Een aantal plekken in het landschap lenen zich goed voor het realiseren 
van een uitzichtpunt, vanwege reeds bestaande hoge ligging enlof open 
landschap. In eerste instantie komen hiervoor de Tafelberg en de 
Heuvel bij Anna's Hoeve in aanmerking. Een uitzichtpunt op de Naarder 
Eng met zicht op het Gooimeer is vnj recent gemaakt. 

Even verder in het plan staan een drietal tekeningen die duidelijk maken wat men zich 
voorstelt bij de verbetering van het uitzichtpunt. Hieronder zijn deze weergegeven met 
bijbehorende tekst. _ _ _ 

Anna's Hoeve 
uitzichtpuntlzitplek 

1. uitzichtplateau met panorama-panelen op hoogste deel van de heuvel aanleggen 
2. wandelpad over heuvelrug naar uitzichtpunt aanleggen 
3. route, evenwijdig aan hoogtelijnen, naar uitzichtpunt aanleggen 
4. trap op flauwe zuidhel/ing naar uitzichtpunt aanleggen 
5. trap op steile noord-west helling naar uitzichtpunt aanleggen 
6. bomen kappen, uitzicht vergroten - struweel handhaven 
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Uizichplateau van halfverharding omringd door 
betonnen muur (te storten in het werk) met railing. 

• muur als zitrand te gebruiken 
• aan de railing zijn panoramapanelen te bevestigen 
• in het midden, een grote houten bank met groep 

krenten boompjes 

Volgens het financiële overzicht van de 
uitwerkingsplannen in het Recreatieplan 
zijn de kosten van het aanleggen van het 
uitzichtpunt en de paden erheen begroot op 
fl 52.000,00. 
Het Goois Natuurreservaat onderzoekt nu 
hoe dit plan betaald kan worden . Zo wordt 
ook gedacht aan één of meer sponsers 
voor de realisering. Wie er één weet meldt 
dit maar aan het bestuur van onze 
vereniging . 

Andere zaken betreffende Anna's Hoeve lezen we in het hoofdstukje' Landschap '. 
Jnder het kopje' Omgeving Anna's Hoeve' staat het volgende vermeld: 

Dit oorspronkelijke parkgebied maakt door het intensieve gebruik een 
nogal versleten indruk. Ontwikkelen tot een meer natuurlijk gebied, 
waarbij de nadruk moet liggen op het vinden van een goede oplossing 
voor de oevers in relatie tot de lage waterstanden. Herinrichting van het 
park koppelen aan de sanering van de verontreinigde grond. 

Een opmerking die ik hierbij wil maken is dat onze vereniging er van uitgaat dat Anna's 
Hoeve geen park is en als zodanig ook niet beheerd wordt. Wel is het zo dat het deel 
grenzend aan de Anthony Fokkerweg een wat parkachtig karakter heeft door de 
waterpartijen in combinatie met de Speelweide. 
Verder vermeldt het Recreatieplan dat het parkeerterrein tegenover het restaurant 
heringericht moet worden. Bovendien komt er een informatiezuil te staan. Wat dit 
laatste betreft: In de tijd dat Anna's Hoeve nog door de gemeente werd beheerd is er 
een toezegging gedaan dat er twee grote informatiepanelen zouden komen met daarop 
ook informatie over onze vereniging. De rijkssubsidie hiervoor was al goedgekeurd. Eén 
bord zou tegenover het restaurant komen en één aan de Liebergerweg t.h.v. de 
Anthony Fokkerweg. Hiervoor moet dus maar eens nader overlegd worden. 

Overigens is uw bestuur best tevreden over de voorstellen van het Goois 
Natuurreservaat. Echter, het blijft jammer dat je dit nieuws uit de krant moet halen en 
niet tijdens een overleg met het Reservaat verneemt. 

Jelle Harder 
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JUBILEUM JEUGDVISWEDSTRIJD D.D. 29 MEI 1993 

De jaarlijkse jeugdviswedstrijd stond dit jaar in het teken van het 80-jarig jubileum van 
de Hilversumse Hengelaarsbond, en werd vervist op de schitterende lokatie van Anna's 
Hoeve. 
De opkomst was goed te noemen, er deden 54 kinderen aan mee. Wat opviel was dat 
het aantal meisjes hoog te noemen was, namelijk 14. 
Wethouder Flink was bereid gevonden om de prijzen uit te reiken en nam namens de 
gemeente voor iedere deelnemer een vaantje mee en voor de eerste drie prijswinnaars 
een standaard. 

De Hilversumse Hengelaarsbond pakte ook groot uit, wat in het jubileumjaar ook 
verwacht mocht worden. 
Bij de uitreiking van de wedstrijd kaarten kregen de deelnemertjes allemaal een hengel 
aangeboden. In het midden gelaten werd of deze weer ingeleverd moesten worden of 
niet. Dat bleek aan het eind van de wedstrijd, toen de vissertjes te horen kregen dat ze 
de hengels mochten behouden. 

Als prijzen waren de grote waterpistolen, een nieuw soort tennisspel en de viskanis als 
eerste weg. 
Alle deelnemers kregen een mooie prijs en dat mocht ook wel, gelet op het aantal 
centimeters dat ze in totaal bij elkaar hadden gevangen, te weten 30 meter en 44 
centimeter. 
Een zeer goed gemiddelde voor deze jonge dames en heren . Dit zegt natuurlijk genoeg 
over de visstand in de vijvers van Anna's hoeve. 

En nu de uitslag: 

Plaats 

1 
2 
3 
4 

Naam 

Danielle van de Pol 
Ferrie Korten 
Dennis van de Pol 
Marjon van Vulpen 

Leeftijd 

11 
9 
9 

14 

Aantal centimeters 

220 
210 
167 
156 

Jeroen Slager was nummer 5 met 127 centimeter, echter hij wist met zijn 13 jarige 
leeftijd een karper van 60 centimeter te vangen. Een prestatie die vele karpervissers 
hem niet nadoen! 

Ook de wedstrijdvissers mogen thans beginnen te beven , gelet op de vangsten in onze 
zomeravond kompetitie, want het gemiddelde dat hier gevangen is, wordt in deze 
kompetitie nauwelijks gehaald. 

AI met al een zeer geslaagde wedstrijd, zoals ik van ve le kanten heb mogen vernemen. 

J. van Rijn 
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NIEUW BOS VOOR "DANSENDE" BEREN 

In het Ouwe hands Dierenpark in Rhenen is het startschot gegeven voor de aanleg van 
een bos voor beren. 
In het twee hectaren grote bos zullen maximaal vijftien bruine beren uit Oost-Europa 
worden opgevangen. De beren werden in Turkije, Griekenland en het voormalige 
Joegoslavië aan de ketting gehouden als "dansende beer" ter vermaak van westerse 
touristen. 
De stichting Libearty, een onderdeel van de Werelddierenbescherming, zet zich in om 
deze beren van hun ketting te bevrijden en een beter bestaan te geven. 
Ouwehands Dierenpark kreeg in 1990 van de EG het verzoek een plan op te stellen 
voor de opvang van een aantal bevrijde beren. Op dit moment zijn er driehonderd beren 
bij hun eigenaars weggehaald. Het is de bedoeling dat de bruine beren zich in het 
Berenbos weer als vrije beer leren te gedragen. 
Hun gedragingen zullen door medewerkers van universiteiten van Wageningen en 
Utrecht worden geobserveerd. De stichting Berenbos Rhenen hoopt dat na verloop van 
tijd in Rhenen jonge beren zullen worden geboren . Die zullen dan worden losgelaten in 
de Oosteuropese gebieden waar ze oopspronkelijk vandaan komen. 

Hettie Barlo 

VOGELS OP HOOGSPANNINGSDRAAD 

Het lijkt alsof vogels en hoogspanningsdraden goed samengaan : je ziet ze er zo vredig 
op zitten als op een stok in een enorme kooi. Kinderen vragen vaak waarom vogels wel 
de hoogspanningsdraden aan kunnen raken, terwijl die voor de mensen toch zo 
gevaarlijk zijn. Natuurlijk ligt dat aan het feit dat vogels niet tegelijkertijd de aarde en de 
draad raken. 
Toch vinden 800.000 vogels, alleen al in Nederland, de dood door 
hoogspanningsdraden. Of juister gezegd door de dunne bliksemdraden, die de vogels 
door de geringe dikte van nog geen twee centimeter over het hoofd zien en er tegenaan 
vliegen. Een heel eenvoudig middeltje kan de vogels op tijd waarschuwen: gekleurde 
kunststof varkens staarten die om de vijf meter om de bliksemdraden worden gedraaid. 
Het is een kostbaar projekt, maar men verwacht het aantal vogelslachtoffers met 60 tot 
90 procent te kunnen verminderen. 

Hettie Barlo 

- -- --_ ... _--- _._-~-
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JEUGDPAGINA 

Ook deze keer waren er weer meer inzendingen dan de vorige keer. Wij, de redactie en 
het bestuur, zijn er dan o'ok erg trots op dat zoveel kinderen hun oplossing ingestuurd 
hebben. Ga zo door, jongens en meisjes. 
We hebben natuurlijk weer enkele prijsjes beschikbaar gesteld . Voor de prijswinnaars 
zijn deze prijzen onderweg. 

Omdat de vakantie in aantocht is, of misschien zijn jullie al op vakantie, hebben we 
deze keer een kruiswoordpuzzel. 
Stuur je oplossing voor 3 september 1993 aan de redactie : Weberstraat 1, 1223 JS 
Hilversum. 
Vergeet niet je naam , adres en leeftijd te vermelden. 

11 12 

,-L 3 2- 8 9 I 
-

2 4 10 

6 7 

-

'---

-

-

-

1. Zoogdier 7. Dier met lange nek 
2. Planeet 8. Lastdier 
3. Huisdier 9. AI je tanden 
4. Niet goedkoop 10. Waterdier 
5. Waar je geld bewaart 11 . Bijenhouder 
6. Grote steen 12. Betaalmiddel 
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Kontakpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035-214598 kantoor 
Dagelijks beheer: B.M Blessing boswachter/opzichter tel 02152-51602 werkloods 
Vrijwilligerswerk: G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035-214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159-50944 

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

Secretariaat: HAP. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: 

G. Toes , Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie 11 3,65 per jaar) 

o mijn nieuw adres is: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: ................... Plaats : ........... .. ............ .. ....... .......... .. ........ .... .. ..... .. ......... ... ......... . 



Anna' s Hoeve 

Courier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE 
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DE ANNA'S HOEVE COURIER 
Jaargang 10, nummer 3, 1993 

is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 
1984. 

Het bestuur 

Voorzitter: G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951 
Secretaris: H.A.P. Kreijkamp Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL Hilversum tel 

853619 
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965 
Leden: J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes. 

Contributie: minmaal ti 3,65 per jaar 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve 

Redactie team: 
Redactieadres: 
Verzending: 

Hettie Barlo, Dia Deijs, Wessel Deijs, Helga Toes. 
Helga Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 
Fam. G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum 

Uiterlijke inzenddatum copy: 4 januari 1994 

Inhoud 

- pag 3 Voorwoord van de voorzitter 
4 Herhaalde oproep aan de leden 
5 Agenda jaarvergadering 
6 Notulen van 14 april 1993 
9 Een Orchidee op Anna's Hoeve 

10 Maak eens een praatje met een boom 
11 Nessie geeft geheimen niet prijs 
11 Het grootste ei ter wereld 
12 Jeugdpagina 

Verschijnt viermaal per jaar 
Oplage: 800 exemplaren 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

In dit nummer van de Anna's Hoeve Courier staat een artikel overgenomen van het 
maandbericht van de ANBO geschreven door mevrouw ter Horst: "Praat eens met een 
boom." 
Op een dag liep ik in Anna's Hoeve toen ik werd aangeschoten door een onzer leden. 
Hij zei: "Mijnheer Toes nu sta ik al een kwartier met die boom te praten. Ik strijk over zijn 
bast maar hij of zij zegt niets terug." 
Ik dacht even na en zei toen heel filosofisch: "Hij of zij zegt misschien wel iets maar zo 
zacht dat je het niet hoort." 
Het gaat in dat artikel ook niet over pratende bomen maar over een situatie op de 
Utrechtseweg waar men zonder vergunning 30 mooie bomen ging rooien. Om plaats te 
maken voor villa's van een halfmiljoen. En dat wordt bedoeld dat men toen ging praten 
en de aktie gestopt moest worden. 
Later zijn toch de bomen gerooid, maar ook hier blijkt weer als men de stoute schoenen 
aantrekt er toch wel wat bereikt kan worden. 

Uw voorzitter 
G. Toes 
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HERHAALDE OPROEP AAN DE LEDEN 

De voorzitter en de secretaris zijn beide op een leeftijd gekomen waarop zij menen hun 
taak aan jongeren over te moeten dragen. 
Het bestuur vraagt daarom gegadigden voor de volgende funkties: 

Voorzitter 
De funktie van voorzitter vraagt een man of vrouw die: 

- goed leiding kan geven aan bestuurs- en ledenvergaderingen. 
- thuis is in bestuurlijke zaken (overheid). 
- de vereniging adequaat kan vertegenwoordigen tijdens 

vergaderingen en besprekingen met overheden en andere instanties. 
- goed financieel inzicht heeft. 
- medewerking verleent aan het tot stand komen van de Anna's Hoeve 

Courier. 
Aan deze funktie is geen vergoeding verbonden. 
Inlichtingen: G. Toes 035-855951 

Secretaris 
De funktie van secretaris vraagt een man of vrouw die: 

- de adminstatie van de ingekomen en uitgaande stukken goed kan 
beheren. 

- een goede stijl van schrijven heeft. 
- de besluiten van bestuurs- en ledenvergaderingen goed kan 

uitvoeren. 
- de verslaglegging naar bestuur en leden op begrijpelijke en leesbare 

wijze weet te realiseren. 
Aan deze funktie is geen vergoeding verbonden. 
Inlichtingen: G. Toes 035-855951 

Van belangstellenden voor beide funkties wordt verwacht dat zij belangstelling hebben 
voor natuur- en milieuzaken en bereid zijn zich in te zetten voor het wel en wee van het 
natuurgebied Anna's Hoeve. 

Leden die menen voor één van deze funkties in aanmerking te komen, of personen 
weten die één van beide funkties zou kunnen vervullen, worden verzocht schriftelijk 
onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd te reageren bij de 
secretaris: 

/ -----.-
Kom ik 

doe het 

o~ 

G. Toes 
Weberstraat 1 
1223 JS Hilversum 

Het bestuur 
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UITNODIGING 

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 

dinsdag 30 november 1993 

in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthonie 
Fokkerweg te Hilversum. 

Aanvang: 20.00 uur. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de op 14 april 1993 gehouden jaarvergadering 

3. Ingekomen stukken en uitgaande stukken 

4. Activiteiten van het bestuur 

5. Herdenking van het 10-jarig bestaan op 28 mei 1994 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

Na afloop van de vergadering zal de Heer Verheul uit Utrecht een dia-serie laten zien 
over het Utrechts landschap. 

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID!!!! 

Getracht zal worden de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen. 

• 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 

Datum: 
Lokatie: 
Aanwezig : 
Afwezig (met kennisgeving): 

1. Opening 

14 april 1993 
Ontmoetingskerk 
Zie presentielijst 
Hr H. Kwappenberg, Hr J. Harder, Hr P. Jacobs 

Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
Hij memoreert in zijn openingswoord dat dit de negende jaarvergadering van de 
vereniging is en dat we volgend jaar een jubileumjaar hebben. Het was weer een 
bewogen jaar met veel activiteiten, zoals u in het jaarverslag kunt lezen. Ook 
wees hij er op dat we steeds allert moeten blijven voor de natuur, dit naar 
aanleiding van het artikel in de Gooi- en Eemlander van 13 april 1993 over de 
bus- c.q. trambaan door Anna's Hoeve. 

2. Notulen van de ledenvergadering van 1 december 1992 

Vooraf werd de volgende opmerking gemaakt: 
Het was een goede vergadering, maar er waren heel weining leden aanwezig. 

De notulen worden goedgekeurd. 
De voorzitter plaatst nog 2 opmerkingen: 

- Het hondenaanlijngebod wordt door veel mensen niet nageleefd. 
- Een universiteit onderzoekt of het water van de vijvers geschikt is om er in te 

zwemmen. (Gelach in de zaal) 

3. Ingekomen stukken 

Er is een brief ontvangen van het NME (Natuur en Milieu Educatie) Centrum over 
het doel van dit centrum en wat voor activiteiten er allemaal zijn. Zo raadplegen er 
scholen het tijdschrift dat zij uitgeven. 
Onze vereniging wordt hier lid van zodat wij vermeld worden in het tijdschrift. 
Er zijn al enkele reacties van scholen gekomen voor wandelingen en 
schoonmaakacties. 

4. Uitgaande stukken 

Er waren geen uitgaande stukken. 

5. Jaarverslag van de secretaris 

Op verzoek wordt het jaarverslag voor gelezen door Mw Schluter. 
Er werden de volgende opmerkingen geplaatst: 

- De folder van de wandelroute is uitgebracht en uitgedeeld aan alle leden. 
Alleen is nu gebleken dat paaltje 20 van de route aan de andere kant van het 

. pad is terug geplaatst, nadatt het eerst in de vijver had gelegen. 
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- De heer van Dijk merkt op dat men ook vragen kan stellen die dan in de 
courier behandeld kunnen worden. 

Het verslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 

6. Financieel jaarverslag 1992 en begroting 1993 

Naar aanleiding van de vraag waarom er geen rentehoudende rekeningen zijn 
merkt de penningmeester op dat er een giro plus rekening is geopend. Tevens 
meldt de penningmeester dat als de voorraad giro's op zijn we van bank gaan 
veranderen. De kosten van de NMB zijn veel te hoog. 
De grote verschillen tussen het budget en vorig jaar is bewust gedaan, omdat 
bepaalde kosten zoals drukwerk en porto per jaar steeds stijgen. Dit jaar moeten 
er weer verschillende aankopen gedaan worden, omdat de voorraad opraken. 
De kosten van de ledenadministratie zijn hoog, omdat er veel mutaties zijn. Tot nu 
toe zijn er al zo'n 30 adres- en naamsveranderingen. 
Jaarverslag en begroting worden door de aanwezigen goedgekeurd. 

7. Verslag kascontrolecommissie 

De boeken en bescheiden van de penningmeester is door de 
kascontrolecommissie, bestaande uit de dames H. Barlo, J. Meulema en C. 
Voorn, goedgekeurd. 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

Mw H. Barlo is reglementair aftreedbaar, de andere dames niet. 
De heer Verwey is benoemd als nieuw lid. 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: 

J. Deijs 
J. Harder 
W.Deijs 

Penningmeester 
2e Voorzitter 
Bestuurslid/Notulist 

Stelt zich herkiesbaar 
Stelt zich herkiesbaar 
Stelt zich niet herkiesbaar 

Herkozen 
Herkozen 

Het bestuur vraagt de aanwezigen toestemming om zelf op zoek te gaan naar een 
nieuw bestuurslid. De gedachte gaat uit naar een wat jonger persoon. De 
aanwezigen geven het bestuur toestemming hiervoor. 
In een korte toespraak dankt de voorzitter Wessel Deijs voor zijn inzet en werk dat 
hij voor de vereniging heeft verricht. De voorzitter zegt ook dat hij blij is dat Wessel 
niet als redactielid van ons blad heeft bedankt, dat hij dat ondanks zijn drukke 
werkzaamheden nog kan blijven doen. Na zijn toespraak geeft de voorzitter 
Wessel een attentie als dank voor zijn werk. 

10. Plannen van het bestuur 

De voorzitter vraagt de aanwezigen om voor het jubileum van volgend jaar met 
ideeën te komen. Volgend jaar omstreeks 17 april bestaat de vereniging 10 jaar. 
Er worden al wat ideeën aangedragen, maar men kan ze ook altijd schriftelijk of 
telefonisch overbrengen bij de secretaris. Enkele ideeën zijn: 

- Fotowedstrijd + tentoonstelling 
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- Jubileumwandeling 
- Speurtocht voor kinderen 
- Werkstuk over Anna's Hoeve door de scholen laten maken. 

11 . Rondvraag 

Mw Harder: 

Antwoord : 

Mw Harder: 

Antwoord: 

Hr Verwey: 
Antwoord: 

Bij punt 5 van de notulen wordt er over een uitkijkpost gesproken, 
wordt dit gerealiseerd? 
De uitkijkpost staat op de begroting van GNR. Het projekt is begroot 
op fl 52000,--. GNR is op zoek naar sponsors en heeft ons ook 
gepolst. Wij staan er niet voor open. 

Waarom wordt er niets aan het parkeerprobleem gedaan nu er een 
parkeerverbod geldt? 
De vereniging heeft al verschillende malen bij de gemeente en de 
burgemeester er op aangedrongen dat het parkeerverbod wordt 
nageleefd, maar tot nu toe heeft dit weining resultaat gehad. Men 
heeft bij de politie geen tijd om op zondag een kijkje te gaan nemen 
bij de sportvelden. 

Is het terrein officieel al van GNR? 
Het terrein is officieel nog steeds niet van GNR. Een opmerking 
hierbij: de voetpaden, rijwielpaden en de doorgaande wegen blijven 
van de gemeente. 

Mw Schluter: Heeft het zin om de automobilisten er door middel van een folder 
onder de ruitenwisser op het parkeerverbod te wijzen en dat de 
situatie veranderd is? 

Antwoord: Dat is niet de taak van onze vereniging en het papier wordt 
misschien in het bos gegooid. 

Mw ter Veld: Mogen er brommers over de bospaden rijden? 
Antwoord: Dat mag niet en als u dat constateert dan kunt u altijd de boswachter 

waarschuwen. 

Hr Kremer: Kan de vereniging een brief schrijven aan GNR over het onderhoud, 
de vernielingen en het bomen rooien in Anna's Hoeve? 

Antwoord: Er is regelmatig contact met GNR over deze zaken. Dat er bepaalde 
dingen niet gebeuren zoals wij hopen ligt niet aan het bestuur. 

Hr Bouwhuis:Wat is de bedoeling van de boomstobbe onder het viaduct? 
Antwoord: Rijkswaterstaat gaat een beschermd dieren pad maken voor de 

dassen en ander wild. 

Hr Bouwhuis:Waarom is het bomenrooien is gestopt? Hebben wij geprotesteerd 
tegen het bomenrooien? 

Antwoord: Het bestuur heeft aan GNR gevraagd het bomenrooien opnieuw te 
bekijken zodat er niet in heel Anna's Hoeve een kaalslag wordt 
gedaan zoals op het perceel bij de viaduct van de A27. 

Hr Peet: Ik wil graag in de wijk Bloemenkwartier de Courier bezorgen en vind 
het fijn dat de vergadering op woensdag is. 
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Hr v.d. Heuvel: Hij bedankt het bestuur voor haar inzet en vindt het jammer dat er 
van de 700 leden zoweinig op de vergadering zijn . 

12. Sluiting 

De vergadering werd om 22.00 uur gesloten. Een ieder werd bedankt voor 
zijn/haar aanwezigheid. 
De voorzitter zegt toe dat bij de november vergadering er weer een film aan het 
eind zal zijn. 

EEN ORCHIDEE OP ANNA'S HOEVE 

Als je iemand zou vragen: "Welke planten zie je het meest op Anna's Hoeve?" Dan zou 
het antwoord al gauw zijn : "Brandnetels." 
Daar is wel een overvloed van. Maar bij goed speurwerk kom je toch nog een 
zeldzamer plant tegen en wel een orchidee. Daarbij stellen de meeste mensen zich iets 
heel exotisch voor maar wat op Anna's Hoeve groeit, is niet zo spectaculair. Nu telt de 
orchideeënfamilie een groot aantal soorten namelijk 18000. Eén daarvan, de 
wespenorchis, groeit langs de wegrand. 
In de flora van Nederland wordt zij als volgt omschreven: 

"Lengte variëert van 20 tot 60 cm. Bladeren 
tamelijk breed en groot, langer (meestal veel 
langer) dan de stengelleden ertussen. Bloemen 
meestal talrijk in een lange dichte tros, groen of 
groen met rood. Vaak in groot aantal, soms jaren 
achtereen weinig, dan weer in massa's op dezelfde 
plek. Bloeitijd juni tot augustus." 

Vanweg de kleur valt deze plant dus niet op maar als je 't bloempje goed bekijkt. zie je 
de orchideevorm er wel in. 
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MAAK EENS EEN PRAATJE MET EEN BOOM 

Natuurlijk niet helemaal letterlijk bedoeld, maar bekijk een bepaalde boom eens goed, 
als die gelegenheid zich voordoet. Loop er eens omheen, aai hem eens over zijn bast 
en vindt hem groot, klein, mooi, lelijk, typisch of indrukwekkend, maar vindt wat van 
hem! 
Door dat eens met extra aandacht te doen komt u waarschijnlijk tot heel verrassende 
ontdekkingen. 
Vroeger leefden de mensen meer bij en met de bomen dan wij . Ze begroeven er hun 
doden onder, spraken recht onder een bepaalde boom en hadden vooral ook ontzag 
voor de bomen. Voor hen waren de bomen ook vaak geheimzinnig. 
De boom wortelt in onpeilbare diepten of rijst tot onbereikbare hoogten; is dus eigenlijk 
kind aan huis bij hemel en aarde en kent misschien wel het geheim van eeuwig leven. 
Ook in ons land zijn er bomen met een respectabele leeftijd bijvoorbeeld de 
zogenaamde "Duizendjarige Eik in Weerselo". Verder is er een heel dikke boom op het 
Landgoed Verwolde bij Laren in de Achterhoek. Deze heeft ongeveer een omtrek van 
7,5 meter, daar zal zeker honderden jaren groeiwerk voor verricht zijn. De mensen in de 
buurt zijn trots op hun boom en dat niet alleen, ze zijn er ook zuinig op. Heel anders is 
het afgelopen met de zogenaamde Speelboom in het Spaanderswoud, die door het 
geklauter van de kinderen en voornamelijk ook door een paar zware stormen geveld is. 
Ook dat was een heel "ouwe" jongen. Heel oude bomen, die veel over zich heen 
hebben gehad en maar staan en zwijgen. 
Altijd al wist de mens, dat de natuur nodig was om te leven en te overleven, maar meer 
dan ooit komt dat naar voren in onze tijd, juist nu er zoveel aan het verdwijnen is. 
De bomen leveren de mens het broodnodige hout maar tevens vragen de bomen ook 
om beschermd te worden. Wij als mensen geven graag aan alles een waardebepaling: 
"Wat koop ik er voor?", "Wat is me dat waard?", maar bij de natuur en zeker ook bij de 
bomen gaat het om levensbelang en onschatbare waarden, die niet in geld zijn uit te 
drukken. 
Landschappelijk schoonheid, die verdwijnt is nergens meer te koop, laten we dat toch 
vooral niet vergeten. 
En jammer genoeg, als het om financiële belangen gaat, verliest de natuur het bijna 
altijd. Een voorbeeld daarvan is dat er voor het bouwen van een 
appartementencomplex aan de Utrechtseweg in Hilversum een vergunning is verleend 
voor het rooien van een kleine 30 bomen uit een klein stukje bos dat in zijn schoonheid 
wordt aangetast en wat met het oog op misschien nog andere plannen op den duur 
voor een groot gedeelte zal moeten verdwijnen. Het is toch niet teveel gevraagd, dat 
we het niet alleen aan de Milieugroepen over laten, maar dat ook ieder van ons 
persoonlijk blijft proberen de noodzakelijke bescherming te geven aan de natuur met 
zijn nog zo vaak prachtige bomen. Laten we er vooral voor waken, dat nooit waar gaat 
worden wat hier in Hilversum ooit eens op een protestbord stond bij plannen om een 
weg te verbreden: "DAG BOMEN - DAG VOGELS - DAG MENSEN". 

Dit bericht is overgenomen uit het Maandbericht ANBO Hilversum en is geschreven 
door Mw M.J. ter Horst. 

linde acacia paardekastanje plataan 
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NESSIE GEEFT GEHEIMEN NIET PRIJS 

Zelfs met ultramoderne technologie zijn wetenschappers er niet ingeslaagd de 
mysteries van "Loch Ness" boven water te halen. Vorige zomer onderzocht een 
wetenschapsteam het meer in het kader van het Projekt Urquhart. Nessie, het 
legendarische monster, liet zich niet zien, en er werd geen verklaring gevonden voor het 
sonarcontact dat gedurende zo'n twee minuten met een "groot object" werd gemaakt. 
Ook met de ogenschijnlijk door de mens gemaakte objecten die werden gevonden in 
een rechte lijn op de bodem van het meer wisten de wetenschappers geen raad. De 
sonar kon wel detecteren dat het meer zo'n tien meter dieper is dan negentig jaar 
geleden door Sir John Murray werd gemeten. De maximum diepte bedraagt nu 239,5 
meter. Ook blijken er geen grotten, muren of tunnels in het meer te zijn. 
De Freshwater Biological Association ontdekte ook nog dat de vis- en planktonpopulatie 
zich aan één kant van het meer bevinden. Aan de andere kant komt een hogere 
concentratie van algen en ander plantaardig leven voor. Een opmerkelijk verschijnsel 
dat deze zomer aan een nader onderzoek werd onderworpen. 

Hettie Barlo 

HET GROOTSTE EI TER WERELD 

Een reusachtig fossiel ei, dat door drie Australische kinderen werd opgegraven is, 
volgens wetenschapslui een tweeduizend jaar oud fossiel van de "aepyornis" van 
Madagascar, een uitgestorven reuzenvogel (ook welolifantvogel genoemd). De 
onderzoekers konden aan de hand van enkele stalen met een deeltjesversneller de 
leeftijd van het ei bepalen. het ei, dat een omtrek heeft van 80,5 cm, een inhoud van 7,3 
literen daarmee de grootste ei van deze vogel ooit gevonden, werd ontdekt in de 
zandheuvels bij het strand van Cervantes, 245 km ten noorden van Perth. De 2,5 meter 
grote aepyornis is zo'n achthonderd jaar geleden uitgestorven. Volgens Ken 
McNamara, paleontoloog aan het westelijk Australisch Museum, is het mogelijk dat het 
ei langs een rivier in de Indisch Oceaan is terechtgekomen en naar het westen van 
Australië is gedreven. Een soortgelijk ei werd in 1930 in de buurt van Augusta, 315 km 
ten zuiden van Perth, gevonden. 
Dat was voor zover bekend, het enige aepyornisei dat tot nog toe buiten Madagascar 
werd ontdekt. Het ei van deze vogel is het grootste ei en daarmee ook de grootste 
enkelvoudige cel die ooit heeft bestaan. 

Hettie Barlo 

- --
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JEUGDPAGINA 

Wederom hebben er weer veel kinderen hun oplossing ingestuurd. De oplossing van 
deze keer was: NATUURGEBIED. 
Voor drie kinderen is er weer een attentie onderweg. 

Deze keer hebben we iets heel anders bedacht. We vragen jullie om een klein gedichtje 
te maken. Het hoeft niet groot te zijn, laten we zeggen maximaal 8 regels. Wat we wel 
willen is een gedichtje over de natuur of over een dier. Als voorbeeld geven we 
hieronder enkele gedichtjes van Trijntje Fop. 
Stuur je gedicht voor 4 januari 1994 aan de redactie : Weberstraat 1, 1223 JS 
Hilversum. 
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden. 

VOOR IEDEREEN (jong en oud) 

AI jaren lees ik met plezier 
Gedichten over mens en dier 
Soms zijn ze mooi, soms zijn ze leuk 
Soms lig ik bijna in een deuk 
Vooral die van "Trijntje Fop" 
Staan bij mij, hoog aan de top 
Ik zal er een paar als voorbeeld geven 
Misschien zal jij ook wat beleven 
Over een huisdier of de natuur 
Stuur dan je gedicht naar het bestuur 
Het mogen ook verhaaltjes wezen 
Zodat we die in de courier kunnen lezen. 

H.Barlo 
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Kontakpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: ing. P.J. Ubink ass. rentmeester tel 035-214598 kantoor 
Dagelijks beheer: B.M Blessing boswachter/opzichter tel 02152-51602 werkloods 
Vrijwilligerswerk: G. Jaspers boswachter/vrijwilligerswerk tel 035-214598 kantoor 

Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u deze nummers bellen. 

Belangrijk telefoonnummer: 
Reinigingspolitie 02159-50944 

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

Secretariaat: H.A.P. Kreijkamp, Kamerlingh Onnesweg 84, 1223 JL Hilversum, tel. 853619 

of bij: 

G. Toes, Weberstraat 1,1223 JS Hilversum, tel 855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie fl 3.65 per jaar) 

o mijn nieuw adres is: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: ................... Plaats: .............................................................. ......................... .. 
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