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VOORWOORD VAN DE VOORZITIER
In dit nummer van de Anna's Hoeve Courier treft u aan het jaarverslag over 1993.
Daarmede luiden wij ook het jaar in van het tienjarige bestaan van de vereniging. Het
was namelijk op 17 april 1984 dat onze vereniging werd opgericht.
Een vraag die ons wel eens gesteld wordt is deze : "Hebben wij zo'n vereniging nu nog
nodig?" Het antwoord daarop is "ja". Zolang wij nog bij opruimakties vijftien zakken met
vuil uit het bos halen, ja. Zolang er nog steeds bedreigingen zijn van sneltram en
busbanen, ja. Zolang er nog steeds gemeentebesturen zijn die afslagen van de
snelweg A27 willen en die dan over Anna's Hoeve laten lopen, ja!
Wij hebben zo het idee dat als wij er als vereniging deze tien jaar niet geweest waren
Anna's Hoeve misschien wel helemaal verpauperd zou zijn. Het begin er van was er
toen wij tien jaar geleden begonnen .
Ik denk niet dat ik te pessimistisch was, mijn mede bestuurders en ik willen alleen alert
zijn en blijven. Want uiteindelijk is Anna's Hoeve voor een groot aantal bewoners in
Hilversum oost het enige park waar men zonder veel moeite kan recreëren.
En laten wij dat naar waarde schatten .
Uw voorzitter
G. Toes

OPROEP!!!
Het bestuur van de vereniging heeft de heer B. van Schoten bereid gevonden een
Videofilm over Anna's Hoeve te maken. Hierin zullen zowel oude als nieuwe beelden
van Anna's Hoeve te zien zijn.
Voor deze film is nog steeds behoefte aan oude foto's, ansichtkaarten e.d. Van deze
foto's, ansichtkaarten e.d. willen wij video-opnamen laten maken.
Heeft u nog oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Anna's Hoeve en omgeving neemt u
dan s.v.p. contact op met de heer Jan van Dijk.
Duivenstraat 10
1223 LN Hilversum
Tel: 035 837966
Uiteraard blijven deze oude foto's, ansichtkaarten e.d. uw eigendom!!
Wij rekenen op u!
Het bestuur
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op

woensdag 27 april 1994
in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthonie
Fokkerweg te Hilversum.
Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA
1.

Ope ning door de voorzitter

2.

Notulen van de op 30 november 1993 gehouden algemene ledenvergadering

3.

Ingekomen stukken

4.

Uitgaande stukken

5.

Jaarverslag van de secretaris

6.

Financieel jaarverslag 1993

7.

Begroting 1994

8.

Verslag van de kascontrolecommissie

9.

Bestuursverkiezing
Aftredend:

G. Toes, voorzitter
H.A.P. Kreijkamp, secretaris
H. Toes, 2e secretaresse/ledenadministratrice
Allen stellen zich herkiesbaar.
Onze secretaris de heer H.A.P. Kreijkamp heeft besloten, gezien zijn leeftijd en
gezondheid, zijn funktie als secretaris neer te leggen. Hij is bereid als gewoon
bestuurslid zitting in het bestuur te blijven houden. Het bestuur stelt voor in zijn
plaats de heer G.M.J.B. Peet te benoemen als secretaris.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering aanmelden bij
het secretariaat.
10.

Benoeming van de kascontrolecommissie

11.

Verslag van de jubileumcommissie

12.

Rondvraag

13. Sluiting
Na een korte pauze zal de heer H. Verheul jr, consul van het Utrechts Landschap, een
dialezing houden over dit 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 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Lokatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

30 november 1993
Ontmoetingskerk
Zie presentielijst
Zie absentielijst

Opening
De vice -voorzitter Jelle Harder opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Sneeuwen gladheid is ongetwijfeld mede oorzaak van de geringe
opkomst. Slechts 7 leden aanwezig. Daarnaast hebben 2 leden zich door middel
van een berichtje afgemeld.

2.

Notulen
De notulen van 14 april j.1. worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Onder leiding van onder andere J. v. Dijk en een IVN-gids heeft een school uit
Bunschoten een wandeling door Anna's Hoeve gemaakt. De scholen kunnen ons
adres vinden in het milieutijdschrift N ME. Dit tijdschrift wordt voornamelijk naar
basisscholen gestuurd.
DE heer J. Harder is gekozen als medebestuurslid in de Stichting Regionaal
Cultuur Milieuorganisatie Gooi en Omstreken. (Geen slechte zaak voor Anna's
Hoeve!)

3.

Ingekomen en uitgaande stukken
Ongeveer 2 maanden geleden is er een herinneringsbrief naar de gemeente
gestuurd omtrent de watertoevoer naar de vijvers. Ook op deze tweede brief is
nog geen reaktie binnengekomen.

4.

Activiteiten van het bestuur
De heer J. Harder geeft uitleg over het rietoeverbeheer van de accumulatievijver.
In samenwerking met het zuiveringschap heeft het zuiveringschap gekozen voor
een drie fasen beheer. Dat wil zeggen dat het zuiveringschap ieder jaar in
september/oktober slechts een derde deel van het riet verwijdert, zodat twee
derde deel behouden blijft voor vogels, insekten, etc ... Een schets van deze
situatie komt op een informatiebord.
De schoonmaakakties zijn teleurstellend. Er melden zich nog nauwelijks mensen
aan. De heer J. Deijs meldt: "In het begin waren er toch gauw 20 tot 25
vrijwilligers, nu met geluk een handvol." Voorgesteld wordt de scholen te
benaderen . Gedacht wordt het eerst de Nassauschool te benaderen. We zouden
dit kunnen doen onder begeleiding van een "lesbrief". Er bestaat al een lesbrief
over zwerfvuil.
Er zal met boswachter de Boer van GNR overlegd worden om de
prunusbestrijding na het broedseizoen te laten plaats vinden. De heer J. Harder
zal met de heer de Boer een afspraak maken.
De heer J. Deijs heeft met de heer Blessing van GNR gesproken over de
invalideplaats en een toezegging gekregen dat de invalideplaats verbeterd zal
worden.
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5.

Rondvraag
Hr. Meyer:
Antwoord:
Mevr. Harder:
Antwoord:
Hr. Harder:
Antwoord:

6.

Kan er niet iets gedaan worden aan het hek nabij de viaduct?
Dat hek is destijds geplaatst om de crossers tegen te houden.
Ik denk niet dat het vernieuwd wordt.
Kunnen er niet meer banken voor ouderen geplaatst worden?
Daar kunnen wij niet over beslissen.
Zijn er nog mensen in de zaal die zich als reservebezorgers
willen opgeven?
Mevr. Renzenbrink en mevr. Harder reageren hier positief op.

Sluiting
De heer Verheul uit Utrecht moest helaas wegens ziekte afhaken . De heer J.
Harder neemt zijn taak over en laat ons kennis maken met dia's die hij gemaakt
heeft van de boomstobbe onder de viaduct. Boeiend vertelt hij over de functie van
het beschermd dierenpad voor klein wild. Ook laat hij een niet dodende "muizeval"
zien, bedoeld als tell ing van het aantal en soort. Zo wo rdt het ondanks het geringe
aantal leden toch een boeiende vergadering, welke onder dankzegging om 22.00
uur wordt gesloten.

JUBILEUM
17 april 1994 is het alweer tien jaar geleden dat de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve e.o. officeel werd opgericht. Dit tienjarig jubileum willen wij natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom tleeft het bestuur
28 MEI

uitgeroepen tot jubileumdag.
Die dag willen we een prijsuitreiking houden van een verhalenwedstrijd onder kinderen
van groep 6, 7 en 8 van de rondom Anna's Hoeve liggende scholen en de kinderen van
onze leden die in groep 6, 7 en 8 van de basisschool zitten . Daarnaast houden we die
dag ook een ballonnenwedstrijd.
Over de plaats en tijdstip wordt u op de hoogte gehouden.
Het bestuur
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Ook dit jaar rustte op mij de taak aan u als leden van de vereniging verslag uit te
brengen van hetgeen in het afgelopen jaar is gebeurd.
BESTUUR
Per 1 januari 1993 bestond het bestuur uit de volgende personen:

G.Toes
H.A.P.Kreijkamp
J.Deijs
J. Harder
Mevr. H. Toes
P.A.G. Jacobs
W. Deijs
Mevr. S.C.G. Schlüter

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Voorzitter
2e Secretaris/Ledenadministratie
2e Penningmeester
Lid/Notulist
Lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

1994
1994
1993
1993
1994
1994
1993
1995

Tijdens de jaarvergadering trad de heer W. Deijs af, in zijn plaats stelde de heer J.G.
van Dijk zich beschikbaar als bestuurslid.
In de loop van 1993 bedankte de heer P.A.G. Jacobs als bestuurslid. De heer J.G. van
Dijk werd als 2e penningmeester benoemd.
Per 31 december 1993 zag het bestuur er als volgt uit:
G.Toes
H.A.P .Kreijkamp
J. Deijs
J. Harder
Mevr. H. Toes
J.G. van Dijk
Mevr. S.C.G. Schlüter

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Voorzitter
2e Secretaris/Ledenadministratie
2e Penningmeester
Lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

1994
1994
1996
1996
1994
1996
1995

LEDENBESTAND
Ons ledenbestand bestond op 1 januari 1993 uit 735 leden. Er werden 33 nieuwe leden
ingeschreven, wegens overlijden en contributieschuld werden 43 leden afgevoerd.
Op 31 december 1993 waren 725 leden ingeschreven.
De laatste drie jaar moeten, ondanks het toezenden van een herinnering, een te groot
aantal leden wegens contributieschuld, die toch werkelijk laag is, worden afgevoerd.
BESTUURSVERGADERINGEN
In 1993 werden acht bestuursvergaderingen gehouden.
Het dagelijks bestuur kwam, als dat nodig was, voor onderling contact bijeen.
ANNA'S HOEVE COURIER
De redaktie van de Courier bestond uit de volgende personen:
mevr. H. 8arlo, mevr. H. Toes, mevr. D. Deijs en de hr. W. Deijs.
De Courier verscheen het afgelopen jaar drie maal. De samenwerking is uitstekend.
Wij menen ook een woord van dank te moeten uitbrengen aan de ongeveer dertig
bezorgers van de Courier, die het nooit te veel is om hun wijk te lopen.
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JUBILEUMCOMMISSIE
In verband met het tienjarig bestaan in 1994 werd een jubileumcommisssie ingesteld
waarin zitting namen: J. Harder, J.G. van Dijk en mevr. S.C.G. Schlüter.
Op de jaarvergadering zal de commissie verslag doen.
LEDENVERGADERING
Op 14 april 1993 vond de jaarvergadering plaats in de Ontmoetingskerk. Er waren,
inclusief bestuur, 27 leden aanwezig . Afscheid werd genomen van de heer W. Deijs.
Herkozen werd de heer J. Harder en de heer J . Deijs. Als nieuw bestuurslid stelde de
heer J.G . van Dijk zich beschikbaar.
Op 30 november 1993 vond de najaarsvergadering plaats eveneens in de
Ontmoetingskerk. Door het zeer slechte weer die avond waren, inclusief bstuur, slechts
7 leden aanwezig .
CONTACTEN
In maart 1993 werd een bespreking gehouden met het Goois Natuurreservaat (GNR) .
Er werd o.a. gesproken over het water in de vijvers, vuil in het bos, palen en borden,
parkee rterreinen en ganzen in de vijvers.
Op 18 april hield het IVN een wandeling door Anna's Hoeve . Ondanks de regen waren
er toch veel wandelaars.
In mei heeft een bespreking plaats gevonden bij de Rioolwaterzuivering-Oost over de
accumulatievijver. Hierbij waren voor ons bestuur aanwezig de heren Toes en Harder,
van het Zuiveringschap de heren Donker, van Alphen en aannemer Post. Ons voorstel
de oever van de vijver in drieën te delen en in drie jaar elk jaar een derde van het riet te
maaien werd aangenomen. Ook zijn op ons voorstel een aantal broeihopen gevormd.
Door onze vereniging werden bij deze broeihopen borden geplaatst met informatie.
Op 29 mei vond in Anna's Hoeve de Nationale Jeugdvisdag plaats. De secretaris van
de Hengelaarsbond heeft in de Courier nr. 2 van 1993 een aardig verslag geschreven .
In het verslagjaar hebben contacten met scholen er toe geleid dat de 2e
Montessorischool uit Huizen twee ochtenden met een klas en ouders aanwezig waren
om vuil te prikken. Beide ochtenden werden meer dan 15 zakken vuil uit het bos
gehaald! Ook de Openbare school uit Bunschoten is met een klas geweest. Met de
heer J.G. van Dijk hebben zij een wandeling door het gebied gemaakt. Voor de
leerlingen van de natuurwerkdagen heeft het bestuur een vaantje beschibaar gesteld.
Tijdens een bijeenkomst eind november in het kantoor van het GNR werd bekend
gemaakt dat juist die dag Anna's Hoeve onder de jurisdictie valt van het GNR.
Hilversum is dus officieel geen eigenaresse meer. Wel houdt de gemeente haar
verantwoordelijkheid voor de sanering van de vuile bodems en het beheer van de
doorgaande weg, het fietspad en het water .
SLOT
Met dit verslag hoop ik verwoord te hebben wat in het afgelopen jaar zoal is geschied
rondom Anna's Hoeve. Ik dank ook mijn mede bestuurders voor de samenwerking in
het afgelopen jaar. Ik wil weer besluiten met de wens dat niet alleen het bestuur maar
wij allen ons inzetten voor ons aller ANNA'S HOEVE.
H.A. P. Kreijkamp

Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o.

Financieel jaarverslag boekjaar 1993
Uitgaven

Inkomsten
Saldo kas per 1-1-1993
Saldo giro per 1-1-1993
Saldo bank per 1-1-1993
Contributie
Rente giro
Rente plus rekening
Terugboeking contributie OWO

fl

11
ti
ti
fl
ti

11

fI
Officiele inkomsten contributie fI 5784,75
Ledenbestand per 31-12-1993: 725 leden

91,38
2758,29
7265,42
6764,75
11,44
159,21
25,00

17075,49

Kamer van Koophandel
Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Diverse activiteiten
Anna's Hoeve Courier
Porto kosten
Ledenadministratie
Schoonmaakakties
Vergaderkosten
Teveel betaalde contributie
Drukwerk
Saldo kas per 31-12-1993
Saldo giro per 31-12-1993
Saldo bank per 31-12-1993
Saldo plus rekening 31-12-93

11

ti

61,00
96,45
246,53
1219,70
1109,30
210,15
486,88
27,20
308,50
980,00
508,85
123,98
4768,48
1769,26
5159,21

ti

17075,49

ti
ti
fl
ti
ti

11
11
11
11
ti

11
ti

11

<0
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BEGROTING BOEKJAAR 1994
Uitgaven

Inkomsten
Saldo 1993
Contributie
Rente

fl
ti
ti

11820,93
5600,00
250,00

fl

17670,93

Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Anna 's Hoeve Courier
Dru kwerk
Porto kosten
Ledenadministratie
Sciloonmaakakties
Ve rgaderkosten
Kamer van Koophandel
Diverse activiteiten
Batig saldo

fl
fl
ti
ti
fl
fl
ti
ti
ti
ti
ti

300,00
350,00
2000,00
750,00
500,00
600,00
250,00
750,00
. 61,00
3000,00
9109,93

ti

17670,93

WIE HET KLEINE NIET EERT ....
Toen ik begin maart in mijn wijk de nieuwsbrieven liep te bezorgen, werd ik plotsklaps
overvallen door twee aardige jongedames die mij als vo lgt aanspraken: "Mijnheer Toes,
kunnen wij de vereniging ook steunen."
"Natuurlijk kan dat", antwoordde ik hoopvol gestemd van wat er nu zou gebeuren. En
jawel de portemonnaies kwamen te voorschijn en ik kon mijn hand ophouden en het
uitdelen begon. Toen de beursjes weer dicht gingen was ik precies 2 x fl. 0,60 rijker
geworden. Nu doet er niet toe wat gegeven wordt maar dat er in de vakantie aan
Anna's Hoeve gedacht wordt is van meer en grotere betekenis.
Miranda en Claudia Ouderling nogmaals bedankt. En als jullie weer eens bij opa Bos
logeren laat hij dan eens opbellen wanneer er weer een schoonmaakaktie is dan
kunnen jullie mee doen en zien waaraan jullie geld besteed wordt.
De voorzitter
G. Toes
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MEDEDELING VAN HET BESTUUR
Het bestuur heeft in haar eerste vergadering in 1994 een aktieprogramma vastgelegd.
Wij geven u hieronder de data voor de verschillende activiteiten.
Bestuursvergaderingen
Woensdag
Donderdag
Donderdag

23 maart
19 mei
30 juni

Donderdag
Donderdag

15 september
8 december

ledenvergaderingen
Woensdag 27 april 19.30 uur in de Ontmoetingskerk
Woensdag 9 november 19.30 uur in de Ontmoetingskerk
Schoonmaakakties
Zaterdag 9 april 9.00-12.30 uur
Zaterdag 29 oktober 9.00-12.30 uur
Boswerk
Zaterdag 12 maart 9.00-12.00 uur
Zaterdag 10 september 9.00-12.00 uur
Voor de schoonmaakakties en het boswerk verzamelen bij de ingang van de
Liebergerweg-Anth. Fokkerweg.
Heeft u een mededeling of opmerking waarvan u denkt dat het bestuur dat moet weten
zorgt u er dan voor dat deze mededelingen tijdig bij het secretariaat komt. Het adres
vindt u vooraan in dit blad.

SCHOONMAAKAKTIE
Op zaterdagmorgen 9 april is er weer een Schoonmaakaktie van 9.00-12.30 uur.
Getracht zal worden zoveel mogelijk zwerfvuil te verwijderen. Met behulp van
prikstokken zal het vuil verzameld worden waarna het in vuilniszakken bijeengedaan
wordt.
Alle kinderen, ouderen en ouders met of zonder kinderen zijn welkom. Voor
gereedschap en een versnapering wordt gezorgd.
Verzamelen om 9.00 uur Anth. Fokkerweg-Liebergerweg.
Wij rekenen op u!
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VERHALENWEDSTRIJD
Dit jaar bestaat de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve tien jaar!
Natuurlijk vieren wij dit tienjarig bestaan. Er worden daarom ve rschillende dingen
georgainiseerd. Eén ervan is een VERHALENWEDSTRIJD voor de kinderen van onze
leden die in groep 6,7 en 8 van de basisschool zitten en de kinderen van groep 6, 7 en
8 van de basisscholen rondom Anna's Hoeve.
Wat is een verhal enwedst rijd?
SdHijf of typ een verhaal over Anna's Hoeve. Het mag een waar gebeurd verhaal zijn of
een zelf bedacht verhaal. Het verhaal moet natuurlijk wel in Anna's Hoeve afspelen.
Een geschreven verhaal moet minimaal één A4 en maxirnaal drie A4-tjes groot zijn. Ga
je typen dan mag het verhaal driekwart A4 tot twee A4-tjes groot zijn.
Let op~ een A4 is net zo groot als een blaadje van de Courier.
Voor wie Is het bedoeld?
De verha!enwedstrijd is voor de kinderen van de leden die in groep 6, 7 en 8 van de
basisschool zitten. Daarnaast is het ook bedoeld voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
van Het Kruispunt, de Minckelersschool , de Nassauschool, de Lorentzschool, de
Spinozaschool en de Wilbeeckschool.
Jury
Bij een echte wedstrijd hoort natuurlijk ook een echte jury . Dat zijn de mensen die de
verhalen zu llen lezen en de leukste daarvan uitzoeken. Deze jury bestaat uit de
volgende personen:
Frank du Mosch

Martin Bos

Jaap Lodewijks

Je kent Frank van de televisie. Hij is de bekende presentator van
tlet Jeugdjournaal. De mensen van het Jeugdjournaal weten goed
hoe kinderen denken en schrijven. Frank is hier een goed
voorbeeld van.
Martin zal bij jullie minder bekend zijn. Op zaterdagmorgen hoor je
hem altijd op de radio. Hij is helemaal bezeten van het lezen van
boeken en verhalen. Van beroep is hij dan ook hoofdredacteur van
een uitgeverij van boeken.
Als je de Gooi- en Eemlander leest zul je zijn naam af en toe zien.
Jaap werkt namelijk bij de hoofdredactie van deze krant. Een echte
jounalist dus die veel van verhalen schrijven weet.

Prijzen
Met de verhalenwedstrijd zijn heel veel mooie prijzen te winnen!
Wat de prijzen precies zijn vertellen we nu nog niet, maar één ding is zeker het zijn hele
mooie prijzen.
De prijsuitreiking is op zaterdag 28 mei 1994. Het tijdstip en de plaats van de
prijsuitreiking wordt nog nader bekend gemaakt.
Wat moet je nu doen?
1.

Schrijf of typ je verhaal goed leesbaar en netjes. Aan het begin van dit artikel heb
je kunnen lezen hoe groot het verhaal mag zijn.
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2.

Schrijf onderaan je verhaal je naam, adres en woonplaats . Vermeld daarbij op
welke school je zit en in welke groep.

3.

Lever je verhaal in bij het secretariaat Kamerlingh Onnesweg 84 1223 JL
Hilversum en doe dit in de week van 1 mei tot en met 7 mei.

Een week voor de prijsuitreiking op 28 mei krijg je nog bericht waar deze precies wordt
gehouden.
Doe mee en veel succes!!!!

Nadere informatie:
Mevrouw Silvie Schlüter
De heer Jan van Dijk
De heer Je"e Harder

:035-851204
:035-837966
:02154-24505
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BEHEER ACCUMULATIEVIJVER
In de Anna's Hoeve Courier ge jaargang no 2, 1992, heeft u kunnen lezen dat de
rietoever van de Accumulatievijver was verwijderd. Deze vijver ligt tussen de
Minckelersstraat en de Liebergerweg en is een onderdeel van de
rioolzu iveringsinstallatie.
Naar aanleiding van onze reactie op het beheer (al het riet werd in december in één
keer weggehaald) zegde de heer W. Donker, regiochef van het Zuiveringschap Amstelen Gooiland (ZAG), ons toe nader overleg te willen over het vervolgbeheer.
Dit nadere overleg heeft inmiddels plaatsgevonden op 28 mei 1993. De heer Toes en
ondergetekende hebben toen een informatief en ook constructief gesprek gehad .. Niet
alleen was daarbij de heer Donker aanwezig maar ook de heer J. van Alphen, ecoloog
van het ZAG, en de heer C. Post, de aannemer die het komende beheer zal uitvoeren.
Resultaat van het gesprek was dat besloten is voortaan circa een derde deel van de
rietoever jaarlijks te maaien. Op die manier blijft er voldoende riet over voor allerlei
zoogdieren, insekten en vogels om in te schuilen, overwinteren, voedsel te zoeken en
jongen groot te brengen.
Van het gemaaide riet worden zogenaamde broeihopen gemaakt. Door de rotting die in
een broeihoop optreedt ontstaat warmte. Voor veel dieren is het daarom een ideale plek
om in te overwinteren . Soms leggen ringslangen hun eieren in zo'n hoop. Door de
broeiwarmte komen ze vanzelf uit.
Het werk zal steeds in september/oktober worden uitgevoerd. Dat is de minst kwetsbare
periode voor allerlei dieren. Ze hebben dan geen jongeren of zijn nog niet in winterrust.
Afgeproken is verder ook nog dat de oostpunt van de vijver wat meer mag verlanden
waardoor de oever meer glooiend kan worden. Dat verhoogt de natuurwaarden op die
plaats.
AI met al dus een vruchtbaar overleg!
Inmiddels heeft de aannemer half oktober een derde deel van de oever gemaaid en de
broeihopen zijn gereed.
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft in overleg met de heer Donker er
voor gezorgd dat een drietal informatieborden zijn geplaatst. Hierop wordt het beheer
kort toegelicht.
Jelle Harder

!' ,

•

~4"
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WEEKEND HOOFDPIJN DOOR GEBREK AAN KOFFIE
W ie op zaterdag lekker lang uitslaapt en dan toch met barstende hoofdpijn uit bed stapt,
zou wel eens last kunnen hebben van afkickverschijnselen door een gebrek aan ...
koffie.
Zware koffiedrinkers drinken in het weekend meestal veel later en ook minder koffie,
vandaar de zogenaamde "weekendhoofdpijn". Tot deze conclusie kwam de
Amsterdamse neuroloog E. Couturier in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Een loodgieter en een secretaresse die door de week liters koffie dronken, zagen hun
migraine-aanvallen verdwijnen nadat ze hun koffieconsumptie tijdens de week drastisch
hadden verminderd. Hoofdpijn is het belangrijkste "afkickverschijnsel" bij een gebrek
aan cafeihe. Dertien uur na het laatste kopje troost kunnen de
,
onthoudingsverschijnselen al optreden . Andere factoren die bij weekendhoofdpijn een
rol zouden kunnen spelen, zijn het plotselinge wegvallen van stress, het te lang of
langer slapen, een groter alcohol gebruik en het overslaan van het ontbijt door het
uitslapen.
Hettie Barlo

LEVENDE INDICATOREN VOOR
MILIEUVERANDERINGEN
Motten zijn klein maar ze zijn er in vele soorten en in grote aantallen . Dit blijkt uit het
boek "De klei ne vlinders" van ecoloog Joop Kuchlein. Alleen al in Nederland zijn nu
1370 soorten motten waargenomen. "Micro's" zijn vooral interessant omdat hun
verspreiding nauw blijkt samen te hangen met klimatologische factoren als temperatuur,
regenval en windsnelheid. Wat meer is, ze zijn ook levende indicatoren voor
'
veranderingen in andere milieuomstandigheden en dus ideaal voor biomonitoring. De
aanwezigheid van de vlindertjes kan makkelijk worden bestudeerd door 's nachts
lichtvallen te gebruiken. Ook het vraatpatroon van de rupsen is eenvoudig
detecteerbaar. De rupsen zijn meestal gebonden aan bepaalde voedselplanten of
andere voedselbronnen waardoor elk milieu zo zijn karakteristieke vlinders heeft. Het
verdwijnen van de voedselplanten leidt tot veranderingen in de soortensamenstelling
van de vlinderfauna. Een voortdurend aangepast overzicht van de kleine vlinders zou
ons kunnen informeren over het wel en wee van de Nederlandse microfauna en kan
milieu onderzoekers een helpende hand bieden.
Hettie Barlo
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JEUGDPAGINA
Het schrijven van een gedichtje is toch moeilijker dan dat wij gedacht hadden. Er
hebben maar enkele kinderen een gedicht ingestuurd , daaruit hebben wij weer een
winnaar gekozen.
De winnaar is : Hans Woute rs. Hans voor jou is er een attentie onderweg .
Gezien de grootte van je gedicht drukken we maar een klein deel van je gedicht af.
Deze keer houden we het wat eenvoud iger. Welk dier woont in welk huisje?
Stuur je oplossing voor 1 juni 1994 aan de redaktie: Weberstraat 1, 1223 JS
Hilversum.
Vergee t niet je naam, adres en leeftijd te vermelden.

Huisjes zoekspel
'T wo lf en het lam
'T wolf en het lam goedertiere
Zij dronken uit enen riviere
Ze dronken hun magen helemaal bol
Ze werden helemaal stapeldol
Ze werden opeens met alle geweld
Ter aarde neergeveld

~_~________.-________~~L)=-______~________--i

,

2.
Welk dier bewoont welk huisje?
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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: ................ :..... ...... .... ... ... ........................... ....................... .

Anna' s Hoeve
Courier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN AN NA'S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 11, nummer 2, 1994
is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april
1984.

Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
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J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Op zaterdag 28 mei vond in de gymzaal van de Anth. Fokkerschool de prijsuitreiking
plaats van de in tlet kader van het 10-jarig bestaan gehouden verhalenwedstrijd onder
de leerlingen van de basisscholen in de omgeving. Er waren 19 inzendingen, frappant
was wel dat alle inzendingen van meisjes waren. De Gooi- en Eemlander besteedde
aan de prijsuitreiking aandacht in de krant van 11 juni j.1. onder de kop "Meisjes
schrijven over Anna's Hoeve".
Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest deze verhalen te leze n tot zij voor de
drukker uitgetypt waren. En ik moet u vertellen dat ik getroffen was door de rode draad
die door verschillende verhalen liep, als zijnde het besef dat er voor de natuur en het
milieu niet genoeg gedaan kan worden.
Het verheugt mij ook dat na 10 jaar arbeid voor Anna's Hoeve ook bij de jeugd de
gedachte veld wint dat je de boel maar niet kan laten verpauperen. Ondanks het
telefoontje van hedenmorgen waarin mij gemeld werd dat er een bank die op de
speelweide stond de vijver was ingewerkt. Ik vind dat laf.
Na de prijsuitreiking werden door de aanwezige jeugd nog ballonnen opgelaten. Er
stond een aardige wind zodat de verwachting was dat de ballonnen wel eens ver
zouden komen. Nu er zijn kaartjes teruggekomen uit Kootwijkerbroek, Nijkerk,
Barneveld en Barchem. De prij swinnaars kri jgen eerdaags bericht.
Hilversum, 27 juni 1994
Uw voorzitter
G. Toes

VLEERMUISTOCHT
Op dinsdagavond 26 juli wil de vereniging een wandeltocht door Anna's Hoeve
organiseren met als thema: Vleermuizen .
De wandeling is onder leiding van de heer Jelle Harder. Hij zal door middel van een
decoder op bepaalde plaatsen in het bos het geluid van een vleermuis laten horen
voordat ment ze gezien heeft.
Aanvang van de tocht: 21.45 uur
Verzamelpunt: Hoek Anth. Fokkerweg/Liebergerweg.
Het Bestuur
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SPONSORS JUBILEUMFEEST
Bij de voorbereidingen van ons jubileumteest hebben wij allerlei bedrijven , winkels en
omroepen aangeschreven voor sponsering door middel van geld of prijzen. Enkele
hebben daar heel positief op gereageerd. De volgende bedrijven en winkels willen wij in
deze Courier van harte bedanken voor hun bijdragen aan het jubileumfeest van 28 mei
j.l.:
•
•
•
•
•
•

de Firma Brandsma,
Boekhandel Rozenbeek,
Rectors Electriciteits Shop,
Drukkerij de Vries,
Jantje van Alles,
Bloemhandel "de Dorstige Wilg".
Het Bestuur

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging, gevierd op zaterdag 28
mei 1994, heeft het bestuur op die dag een ballonnenwedstrijd gehouden . Hier volgt de
uitslag van deze wedstrijd:
1 en 2 Chantal Bot, Anth . Fokkerweg 356
Melissa Kasanradjie, van Linschotenlaan 226
Hun ballonnen werden teruggevonden in Barchem (bij Lochem , Gelderland),
afstand 85 km.
Zij krijgen beide een VVV-geschenkenbon ter waarde van tI. 25,00.
3

Dorien Kip, Pelikaanstraat 9
Haar ballon werd teruggevonden in Kootwijkerbroek (voorbij Barneveld ), afstand
33 km.
Zij krijgt een VVV-geschenkenbon ter waarde van tI. 20 ,00 .

4

Michanou Stephens , Compagnieweg 128
Haar ballon werd teruggevonden in Barneveld, afstand 28 km .
Zij krijgt een VVV-geschenkenbon ter waarde van fl. 15,00.

5

Simon Toes, Friezenwal 34 te Huizen
Zijn ballon werd teruggevonden in Nijkerk, afstand 20 km.
Hij krijgt een VVV-geschenkenbon ter waarde van fl. 10 ,00 .

Allemaal van harte gefeliciteerd"
Het Bestuur
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VERHALENWEDSTRIJD
Van de door ons aangeschreven scholen hebben kinderen van de volgende scholen
een verh aal ingeleverd:

Nassauschool
't Kruispunt
St. JanlWilbeeckschool
Lorentzschool
Spinozaschool

Groep 8

Groep 7

3
3

1
1

3
9

3

Groep 6

Totaal

4
4
1

2

3

3

4

7
20

8

In de krantenberichten heeft gestaan dat er 19 meisjes een verhaal hadden
geschreven, maar bij het maken van dit schema bleek dat het er 20 waren. 1 verhaal is
door 2 meisjes geschreven en er bleek toch ook nog een jongen te hebben mee
gedaan.
De verhalen staan allemaal in deze Courier , zodat u een idee krijgt hoe kinderen over
de natuur denken en schrijven .
Wij wensen u veel lees plezier.
De Redactie

HET BOS
Jaren geleden was er eens een bos, met heel veel bomen , planten en dieren.
De mensen noemden dat bos het Bomenbos .
Er was ook een boswachtster , die op alles lette.
De boswachtster heette Annamarieke de Hoeve.
Het was een leuke naam .
Alleen Annamarieke vond het een stomme naam, ze wou anders heten . Maar de
mensen zeiden: "Annamarieke. je hebt zo 'n leuke naam , en de bomen weten niet
anders dan jouw naam, Annamarieke ."
Later, nadat de mensen dat wel tien keer gezegd hadden, ging ze naar de bomen in het
bos en vroeg: "Bomen, ik wil jullie wat vragen . Vinden jullie het jammer als ik m'n naam
zou gaan veranderen?" De bomen begonnen te kreunen en te huilen, want ze vonden
het helemaal niet leuk. En Annamarieke zei: "Voor jullie verder gaan met huilen, wil ik
jullie nog wat zeggen . Ik vind dat jullie ook een nieuwe naam moeten hebben, want het
Bomenbos is geen leuke naam. Zijn jullie het er mee eens?"
Het werd erg stil. De bomen gingen fluisteren om een antwoord te verzinnen, en
uiteindelijk zeiden ze: "Ja, we willen een nieuwe naam!" Annamarieke zei: "Ik ga het
aan de vissen vragen in het water, aan de bloemen, en aan de berg."
Later kwam ze terug met wel 10 namen. De bomen mochten kiezen uit:
1. Het Keesbos ...
2. Het Koolmeesbos ...
3. Anna's Hoeve ...
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"Stop!" riepen de bomen. "Die naam willen wel"
"Maar moeten jullie de rest niet horen?"
"Nee, nee en nog eens nee!"
"Ik vind het ook een leuke naam", zie Annamarieke . "Mijn nieuwe naam is Anna de
Hoeve."
"Hieperdepiep hoera!" riepen de bomen.
"En jullie naam is Anna's Hoeve!" zei Annamarieke .
Hieperdepiep hoera" ripen de bomen voor de tweede keer.
Een paar jaar later stopte Anna met werken. In het begin toen ze ni et meer werkte , liep
ze vaak door Anna's Hoeve met haar hond. Ze praatte nog wat met de bomen en
planten, en ging op een bankje zitten kijken naar het water. Maar na een tijdje leek het
wel of alles viezer en onverzorgder werd. De mensen lieten alles slingeren, het water
werd troebel en tussen de bloemen groeide allemaal onkruid. Anna ging niet meer voor
haar plezier op het bankje bij het water zitten. Gelukkig waren er nog meer mensen die
Anna's Hoeve niet meer zo mooi vonden, en die gingen een vereniging oprichten tot
behoud van Anna's Hoeve.
Nu 10 jaar later, loopt Anna weer blij en gelukkig door het bos . Het wate r is helder, het
onkruid is weg, en haar bankje is mooi geschilderd . Het is haar bankje. Het is dan ook
"Anna's bankje".
Debbie van de Wetering, 't Kruispunt
Eerste prijs , groep 8

Eenstemmig koos de jury dit verhaal als de beste inzending uit
groep 8. "Een sprookje met een leuke verklaring voor de naam
Anna's Hoeve."
Overal waar hierboven "10" staat geschreven. moet je eigenlijk
het getal 10 lezen. met een cirkeltje er omheen. Daarmee verwijst
Debbie naar het tienjarig bestaan van de vereniging tot behoud
van Anna 's Hoeve.

DE VERBORGEN SCHAT
Vroeger, ja vroeger net voor de oorlog. Meneer Veenstra weet het nog wel. Meneer
Veenstra had toen een hobby: vissen. Hij heeft het heel lang gedaan maar toen er
oorlog uitbrak kon het niet meer, het was te gevaarlijk. Maar één keer lukt het hem om
nog een keer op zijn oude visplaats te komen. Maar wat meneer Veenstra niet wist: dat
vlak achter hem in het bos een stelletje Duitsers stonden te praten over een schat. Een
paar keer hoorde meneer Veenstra het woordje "schar, en "berg", maar hij dacht dat
het verbeelding was. Maar opeens hoorde hij iemand zeggen: "Ja, dan moet het hier in
de buurt zijn." Meneer Veenstra ging kijken waar de mannen stonden te praten . Nu kon
hij het hele verhaal goed volgen. Ze zeiden dat er achter de grote berg, ten westen van
de drie huisjes een grote schat lag met veel geld erin.
Na de oorlog heeft meneer Veenstra nog heel lang gezocht naar de schat , maar hij
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heeft hem nooit gevonden.
Nu 49 jaar later zit de inmiddels oude man voor de kachel het verhaal aan zijn
kleinzonen te vertellen.
De jongens (Cris en Cros) vonden het verhaal heel mooi. Maar ze vonden het wel
jammer dat opa zei dat het onzin was .
De volgende morgen toen Cris en Cros weer naar schooi moesten zei Cros: "Hé, we
kunnen natuurlijk ook gaan spijbelen en zelf naar de schat gaan zoeken."
Cris vond het een goed idee en dus gingen ze naar de plaats die opa verteld had.
Opeens was Cros nergens te vinden. Cris liep iets verder en vond Cros. Cros was
bezig met graven . Cris liep naar hem toe en vroeg: "Waar heb jij die schep vandaan?"
"0", antwoordde hij. "er ligt er nog een, daar tussen die bosjes." Cris en Cros groeven
overal, maar nergens vonden ze de schat. Cros rustte uit en Cris ging boven in de
boom zitten, in een nest dat vrij stevig leek. Opeens vielen er allemaal gele stukken
naar beneden. Daar beneden riep Cros: "Cris, kom naar beneden, goud!!" Cris kwam
naar beneden en zag het ook: goud! Samen dansten ze en zongen "Wij hebben de
schat gevonden, holé" .
Opeens kwamen er drie manne de bosjes uit. "Dat goud is van ons, geef maar hier."
Met een teleurgestelde blik gaven de beide jongens het goud aan de mannen. Toen de
mann en alles hadden renden ze snel weg. Cris en Cros gingen naar school met een
smoesje van dat ze naar de tandarts moesten. Toen ze ttluis kwamen pakte Cros
meteen de krant en las:
"Drie gevaarlijke boeven vermist: Piet. Hans
en Henk. Ziet u ze, ga dan naar de politie!
Ga er niet naar toe . Ais de boeven
gevonden en gepakt zijn krijgt de aangever
een forse beloning."
Snel rende Cros naar Cris en liet hem het stukje uit de krant lezen. In koor zeiden ze
tegen hun moeder: "Wij zijn even weg I" Toen ze bij het politiebureau kwamen en het
hele verhaal vertelden klapte de rechercheur in zijn handen van blijdschap en zei:
"Geweldig, jullie zij geweldig! Wacht hier. Mijn politieagenten gaan er op uit om ze te
zoeken." Na een half uur kwamen de politieagenten met de boeven binnen. En niet te
vergeten, met het goud . De boeven werden opgesloten voor negen jaar. Cris en Cros
gingen naar huis. Ze kregen straf voor het spijbelen, maar dat was niet erg.
Bouwvakkers gingen van het goud een restaurant maken. Zij mochten er als eerste
eten met hun familie en met Cris en Cros. Maar Cris en Cros mochten een naam
bedenken, en de naam was "Restaurant Anna's Hoeve" .
Maaike Bode , 't Kruispunt
Eerste prijs, groep 7
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DE VIER JAARGETIJDEN OP ANNA'S HOEVE
In de lente zie je Anna 's Hoeve veranderen . De vogels komen weer terug uit het zuiden.
De bomen krijgen weer blaadjes, eekhoorns komen uit hun winterslaap. En de heerlijke
lucht is er.
Er valt ook nog wel eens een echt lentebuitje.
Als het zomer is, dan fiets ik wel eens met mijn moeder door Anna's Hoeve. En we
maken ook vaak wandelingen, en dan gooien we de bal voor onze hond . Soms gaan
we er ook met een opblaasboot varen . Ik kan zelf best goed roeien. We hebben ook
nog op Anna's Hoeve jeu de boules gespeeld, dat was fijn. We gaan er ook wel eens
picknicken. Kortom, je kunt op Anna 's Hoeve veel leuke dingen doen, in de zomer.
In de herfst vind je kastanjes en den ne -appels en eikels. Ik heb zelf eikels laten
ontkiemen, nu heb ik zes eikeboompjes.
De kastanjes zijn mooi glimmend, en van de denne-appels eten de eekhoorns , die
vinden dat lekker. Maar mij lijkt het nou niet zo lekker.
En de grond is bedekt met een laag blaadjes , met mooie kleuren. En het mooist van
alles zijn de paddestoelen . Sommige zijn nog mooier dan de andere , maar ik vind een
vliegenzwam het mooist van alle. Vooral op de dode bomen zitten veel paddestoelen,
zoals het elfenbankje en de berkenzwam en nog vele andere.
In de winter kun je lekker schaatsen op de vijvers. Ik ga nooit onder de bruggen door
want daar is het ijs niet zo stevig .
Als er ijs ligt kan je ook op het eidlandje komen midden in de vijver. Er zitten ook vaak
blaadjes of zo in het ijs vastgevroren .
Lara Marx , Lorentzs choo l
Eerste prijs, groep 6
"Een beschrijving van Anna 's Hoeve die de vereniging zou
moeten inlijsten en ophangen in de bestuurskamer/", zei de jury
van deze inzending.

HET GEHEIM VAN ANNA'S HOEVE
"Japie en Dirk, naar SdlOol. anders komen jullie nog te laat."
"Oké mam, we gaan al , doei!"
"Hé Japie , wat doet die man daar nou?"
"Dat weet ik niet, maar kijken kunnen we niet, ander komen we te laat op schoo!."
"Dan zeggen we toch gewoon dat we ons verslapen hebben of zo."
"Oké, maar niet te lang hoor."
Zie je dat? Die man gaat een soort grot binnen."
Japie en Dirk renden de man achterna. Toen ze bij die grot kwamen (ten minste, van ver
af leek het op een ondergrondse grot). zagen ze dat het een bunker uit de oorlog was .
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Japie zei: "Dirk, kan je deze plek goed onthouden?"
"Ja, ik denk het wel." "Dan gaan we nu maar naar school. Misschien halen we het
tweede uur nog wel, maar dat wordt wel haasten."
"Eindelijk, ik zie het schoolplein."
"Waarom zijn jullie zo laat?" vroeg de meester.
"Eh ... we hebben ons verslapen ."
"Nou, maar gauw aan het werk jongens."
"Ja, meester."
Toen de les was afgelopen, was het al tien over elf. Ze hadden nog één les en dan
waren ze de rest van de dag vrij. Ze hadden het laatste uur tekenles .
Eindelijk konden ze naar huis. "Kom, we gaan weer naar die bunker, Dirk!"
"Dat is goed." Japie en Dirk liepen naar de bunker. Maar daar kun je haast niet naar
binnen. "Dirk, jij bent dunner dan ik. Als jij door dat gat klimt. kan je voor mij het deurtje
open maken ."
Na veel gewring was Dirk eindelijk binnen . Hij maakte het deurtje open en Japie kon
naar binnen.
De bunker was erg groot en er waren veel tunnels. Ze liepen naar de eerste tunnel. Aan
het einde van de tunnel kwamen ze uit op een driesplitsing. De jongens wisten niet
welke ze kiezen moesten . Plotseling hoorden ze geschreeuw. "Het komt uit de
middelste gang", zei Japie. "Vlug, er naar toe." Toen ze bij het geschreeuw kwamen
zagen ze drie mannen en een jongen van hun eigen leeftijd.
Japie en Dirk maakten ze zo snel mogelijk los, met hun zakmes. Ze wilden net
wegrennen, toen de man terugkwam. Hij hield hen onder schot met een geweer.
Toen hij ze allemaal had vastgebonden zei de man: "Dat was niet zo slim van jullie, hè.
Vanavond kom ik terug met wat eten en drinken."
Hè, hè, die man is weg. "We moeten hier zo snel mogelijk weg zien te komen." Japie
pakte zijn zakmes en zei: "Maak mijn touwen eens lOSi"
Een kwartier later stonden ze bij de driesplitsing. "Die moeten we hebben, dat is de
goede weg ." "Ik tlOOp het maar ", zei de jongen. "Waarom zijn jullie eigenlijk ontvoerd?"
vroeg Japie. "Mijn vader en ooms waren het niet eens met zijn plannen ."
"Zo, we zijn er. Dit is de uitgang . Nu snel naar het politiebureau en alles vertellen."
De ontvoerder was heel verbaasd toen hij zag dat ze weg waren, en hij verstopte zich.
Drie dagen later werd hij opgepakt en kreeg een straf van 7 Jaar.
Tamara de Jong, Spinozaschool
Tweede prijs, groep 8
Hoewel Anna's Hoeve (behalve in de titel) niet in het verhaal
voorkomt, gaf de jury aan dit verhaal toch de tweede prijs. omdat
het zo spannend is als een jongensboek!
De hoofdpersonen zijn allebei jongens. omdat Tamara geen
geschikte meisjesnamen had kunnen bedenken.
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ANNA'S HOEVE
Een konijn wipt over een paadje. Het begint al schemerig te worden. Een duif zoekt z'n
nest op. Maar opeens, komt daar iemand aan? Ja, een jager. Hij draagt een grote zak
over z'n schouder. Een l1ert zit er in. AI dood natuurlijk, maar dat mag toch niet. "Hé
daar", hoor ik opeens een stem. "Wat mot dat daar?" Ik rilde. 0, straks denkt de
boswachter nog dat ik schuldig ben . De boswachter heeft ook een grote zak. Maar die
staat op de grond. En een papierprikker. "Kom eens hier, jager", zegt de boswachter.
"Heeft u een vergunning?" vraagt hij . "Nee", stamelt de jager. "U moet geen dieren
vangen in het bos. Als u dat maar weet. Ik za u nu laten gaan, maar als ik u nog eens
zie ... " Hij maakt zijn zin niet af. Opeens kwam ik naar voren. En ik vroeg: "Moet ik U
helpen? Ik houd ook veel van de natuur." "Als het kan, graag . Want door dit opon thoud
kom ik nog te laat tllUis."
Onder het opruimen vroeg ik of het goed ging met Anna 's Hoeve. Hij verteld e me dat
door de vele zure regen veel bomen ziek zijn geworden. Toen ik naar huis ging was ik
voldaan. Het bos is heel erg mooi.
Dori en Kip, Nassausch ool
Derde prijs . groep 8

DE RARE ACHTERVOLGING BIJ ANNA'S HOEVE
Carolien fietste bij Anna's Hoeve . Ze had gemerkt dat van huis at aan iemand haar
achtervolgde. Ze dacht dat ze de man ergens van kende . "Laat ook maar zitten", dacht
ze. Ze vroeg zich af wat de man eigen lijk van haar wou. Ze ging wat sne!ler fietsen. De
persoon achter haar ging ook sneller fietsen. Dan haalt de man haar in en houdt haar
tegen. "Halt" zei de man . "Wat wilt u van mij?" vraagt Carolien. "Ik wil je wat vragen"
zegt de man. "Vragen staat vrij, meneer." Stiekem moet de man even lachen om dat
'meneer'. "Ze speelt het spelletje goed mee" denkt de man. "Ik zal voor de grap iets
raars zeggen" denkt de man.
"Ik wil weten of je geld op zak hebt."
"Dat gaat u niks aan meneer", zegt Carolien boos.
"Dat gaat mij wel aan, juffertje I" zegt de man, rondkijkend of misschie n iemand hem
hoort.
Terwijl de man rondkijkt, stapt Carolien vlug op . Dan ziet de man Ilaar wegfietsen. "HE
STOP JJJ" roept de man luid , zodat iedereen hem hoort. Razendsnel fietst Carolien de
berg op. De enge man fietst ook razendsnel de berg op . Dan suist Carolien de berg
weer af. De enge man ook. Snel gooit ze haar fiets aan de kant , en rent het restaurant
binnen. De enge man zit nog steeds achter haar aan. Carolien verstopt zich snel om het
hoekje van de bar. Voorzichtig kijkt ze om het hoekje, maar dat Ilad ze beter niet
kunnen doen, want de man ziet haar. Carolien snelt weg. De man zit haar op de hielen.
Dan haalt de man haar in, en houdt haar tegen. "Waarom achtervolgt u mij eigenlijk?
OKE, ik heb geen geld bij me." "Waarom fietste je dan weg? vraagt de man. "Omdat u
me achtervolgde." "Ha" , zegt de man, "herken je me dan niet? Ik ben je oom I Ik dacht:
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Ze speelt het spelletje goed mee , Laat ik iets raars vragen , ze herkent me niet." "Goh,
wat flauw", zegt Carolien . "Maar u bent wel ver anderd, oom! Ik heb u al zo lang niet
gezien." "Dat is waar" zegt oo m, "Je moeder vertelde me dat je hier was. Kom, we gaan
naar huis", zegt oorn .
EINDE
Jeltje van den Berg, Nassauschool
Gedeelde tweede/derde prijs , groep 7

DE FIJNE WANDELING
Mieke kwam van school. Ze keek hee l blij want ze had haar rappo rt gekregen en dat
was het beste van de hele school : haast allem aal achten I
Hijgend kwam ze de kamer binnenstorm en.
"Mama! Mama! Waar ben je? " "Op zolder schat, ik kom er aani " kwam moeders stem
van boven . Daar kwam Miekes zusje Anne ook aan . "Nou," zei mama, "eens even
kijken" en ze sloeg Miekes rapport open . "0 wat een mooi rapport! Dat is een beloning
waard, zeg."
"0 mam, wat is de beloning dan? Een ijsje?
"Nee dat niet, maar we gaan morgen met zijn drieën naar Anna 's Hoeve !"
"Wat is dat mam?"
"0, dat is een natuurgebied aan de rand van Hilversum. Je kunt er zo lekker wandelen ,
geen mens die je rust verstoort."
En de volgende morgen gingen ze naar Anna's Hoeve, Het was een heerlijke dag:
moeder had niet gelogen . Het was er heerlij k rustig , en ze aten toch nog een lekker
soft-ijsje. Maar wat hen nog meer verbaasde was dat het er zo keu rig opgeruimd was:
geen blikje op de grond! Dat was eens wat anders vergeleken met ander
natuu rgebieden: daar speelden ze altijd papierprikkertje. Hier zagen ze op de terugweg
zelfs konijntjes en eekhoorntjes!
Het was al zes uur toen ze thuiskwamen . Voortaan gingen ze haast elke week naar
Anna's Hoeve om te wandelen , dus niet alleen als een van de twee een goed rapport
had.
Annemieke Kalkhoven, St. Jan/Wilbeeckschool
Gedeelde tweede /derde prij s, groep 7

ANNA'S HOEVE
Er was eens een meisje, ze heette Brenda. Brenda was op de Anna's Hoevese berg
aan het spelen . Er lag sneeuw op de berg . En Brenda had haar slee meegenomen.
Brenda ging met de slee bove n op de berg staan. De eerste keer ging het goed. De 2e,
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3e, 4e, 5e, 6e en 7e keer ging het ook nog goed. En de 8e keer ook nog . Maar de ge
keer ging het niet goed. Want Brenda kon niet meer remmen. Toen schoot Brenda de
weg op. Er kwam een auto de bocht Onl. En toen kon Brenda nog net op tijd naar de
kant toe. Daarna ging Brenda maar naar huis, om haar moeder het verhaal te vertellen.
De moeder van Brenda schrok wel van wat er bijna was gebeurd met Brenda. Maar
Brenda ging de volgende dag weer naar de berg. Brenda dacht, misschien is er in het
bos wel een berg . Brenda liep het bos in. En Brenda zag ineens aan haar rechterhand
een berg. Op de berg lag ook nog sneeuw.
Brenda was aan het sleeën. Maar toen ze begon was het al vier uur. Brenda moest om
vijf uur eten. Brenda was helemaal de tijd vergeten. Brenda keek op haar horloge en
Brenda zag dat het half zes was. Dus Brenda ging gauw naar huis. Maar Brenda wist
niet hoe ze naar de weg moest. Maar Brenda dacht er weer aan dat ze steentjes had
gestrooid . Dus Brenda ging de steentjes volgen. Maar op een plek kwam er een weg
die zich splitste. De ene weg ging naar links en de andere weg ging rechtdoor. Brenda
dacht: welke weg moet ik nemen . Brenda wist het weer: ze moets rechtdoor. Want ze
hoorde het verkeer. Dus Brenda ging rechtdoor. Brenda was bij de weg aangekomen.
Brenda ging snel naar huis. Brenda kwam onderweg ook nog een eekhoorn tegen.
Brenda was ongeveer om zes uur thuis. Brenda's moeder zei: Waarom ben je zo laat
thuis . Brenda. Mama ga even zitten, zei Brenda.
Brenda begon met het verhaal te vertellen. Brenda zei: Mama, ik heb in het bos naar
een berg lopen zoeken. Maar toen ik begon heb ik eerst mijn jaszak volgedaan met
steentjes. Toen ik begon heb ik steeds steentjes gestrooid. Maar toen ik terug ging
waren er opeens twee weggetjes. Daardoor komt het dat ik zo laat thuis ben gekomen.
Brenda ging de rode kool opeten.
Het was al acht uur en Brenda moest naar bed. Maar daarvoor had ze t. v. gekeken. De
volgende dag ging ze kijken of er nog sneeuw op de berg was . Maar er lag geen
sneeuw meer op de berg. Dus Brenda ging maar weer naar huis toe.
Wendy van Beek. Lorentz school
Tweede prijs , groep 6
,'.

PUKO

'I

Het was een mooie zonnige dag in juni.
En het was erg rustig in Anna 's Hoeve.
Er waren een paar mensen aan het vissen .
Er waren ook mensen die rondjes om de vijver liepen.
Maar opeens rende iedereen weg.
En zelfs de vissers lieten hun spullen staan.
Want er kwam een vliegende schotel aan.
Iedereen schrok zich een hoedje.
Er stapte een raar mannetje uit.
Hij was geel met paarse stippen.
Opeens stapte er een meneer uit de bosjes.
Hij vroeg aan het rare mannetje: "Hoe heet jij?"
Het mannetje zei iets maar het enige wat de man begreep was. dat zijn naam Puko
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was.
De man vroeg ook: "Waar kom je vandaan?"
Het mannetje zei weer wat.
De man verstond het: hij zei uit Vliers.
De andere mensen kwamen nu ook dichterbij .
Opeens rende iedereen weer weg.
Want weet je wat er gebeurde?
Hij verkleurde.
Weet je hoe dat kwam?
Het was boos omdat iedereen van alles wou weten .
Toch gaf hij in het BEGIN antwoord.
Opeens stapte hij weer in en binnen vijf seconden was hij weer terug .
Hij had iets meegenomen.
Het was een rietje. Alleen wat groter.
Hij deed het rietje in het water en begon te drinken.
Een uur later was de hele vijver LEEG!
De me nsen zeiden dat hij moest zorgen dat het water terug kwam.
En opeens spuugde hij het water weer in de vijver.
En iederee n was weer blij .
En ze gingen samen een keer naar Vliers.
En af en toe kwam hij bij een van de mensen op bezoek.
Want ze waren goede vrienden geworden.
Saskia Harder, Spinozaschool
Derde prijs, groep 6

DE VIJVER VAN ANNA'S HOEVE
Anna's Hoeve is een mooie vijver maar er gebeuren rare dingen .
Er komen rare wezens uit de vijver in allerlei kleuren .
Ze kijken om zich heen: voor, achter , overal.
Ze keken of er niemand was.
Ze hadden mij niet gezien, gelukkig maar l
De volgende avond ging ik weer kijken.
Toen gebeurde er iets .
Ze keken weer om zich heen.
Toen zagen ze mij en ze namen me mee.
Het was heel raar want ik kon onder water gewoon ademen .
Ik werd bij een slijmerig beest gebracht.
Hij vroeg of ik het milieu in de gaten wilde houden, want er lag te veel troep.
Maar toen zei ik: dat kan ik niet doen'
Maar toen zei het slijmerige beest: Je moet het doen, het kan niet anders.
Ik kan het niet.
Je kan het wel, probeer het nou maar.
Toen ik weer thuis was had ik borden gemaakt en daar stond op : Gooi hier geen troep,
anders glij je in de hondepoep.
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Het was gelukt, en ik kreeg een beloning .
Chantal Bot, Spinozaschool
Aanmoedigingsprijs, groe p 6

HET PIRATENSCHIP IN ANNA'S HOEVE
In Hilversum woonden vijf meisjes en ze vormden een club : de "Girl frien ds ". Op een
dag kwamen ze bij elkaar, ze gingen naar de zolder en vond en daar ee n oud sch ilderij .
Ankj e zei tegen Lineke : "Kijk, dit lijkt wel een schatkaart." Lineke zei : "Ja, ko m op
meiden, we halen het uit de lijst." Kim zei: "Wat zou dit voor een schatkaart zijn ." Sonja
vroeg : "Wat zou dat voor een ijzeren ding zijn?" Denise die dacht aan de schatkaart en
zei: "Kom op, we pakken de Atlas erbij. Kijk , hierzo staat precies hetzelfde als op de
schatka art "Anna's Hoeve". Kom we gaan er naar toe ." Sonja zei : "Ik moet nog
boodschappen doen ." "Dat doe je vanavond maar, dit is bel an grij ker."
"J a, je hebt gelijk. Kom op meiden , pak je fiets , die van ons staan bu iten." Onderweg :
"Stop", ri ep Ankje . "Hier is het! " "Ja, je hebt gel ijk ." Sonja zei: "Lineke pak dat ijzeren
ding eens." " Hi er heb je hem Sonja ."
"Kijk, er zitten drie gaten in, het lijken wel bergen ", riep Kim. "Kijk ee ns naar dat meer,
daar staan ook drie bergen , het lijkt wel hetzelfde" , ze i Deni se. "Zou he t hier so ms zij n?"
"Ne et dat nooit joh, of toch wel? Kijk er staat daar een vuurtore n, late n we daar eens
gaan kijken. Maar kijk eens goed, er zit een slot op de deur, zou de sle utel so ms erg ens
ve rstopt zijn? Misschien op de richel daarboven."
Toen zei Kim: "Laat maar, ik heb een haarspeld bij me . Kijk, ik heb he t slot al op en
gemaakt." "0, Kim , je bent een genie!" riepen de andere vier . "0 , wat kraakt de deu r,
het doet pijn aan mijn oren", zei Denise .
Kom op . laten we naar binnen gaan en wat rondkijken . Oke, maar wel goed kijken hoor,
misschien zit er wel ergens een oude geheime gang .
"Ik ga in de kelder kijken", zei Sonja een beetje bang. Ine ens gin g ze erge ns tegen aan
staan en ze vond de geheime gang. Sonja riep de anderen zo sn el mogelijk. De rest
wist niet hoe snel ze naar Sonja moesten . Ze waren zo blij dat ze Sonja wel ko nden
kussen. "Kom op laten we naar beneden gaan", riep Ankje . Oke, we gaan. Benede n
aangekomen: 0 nee hè , ook niet nog eens een doolhof. Ik word al mo e als ik het zi e.
Denise zei : "Maakt niet uit. ik heb een kaart waarop staat hoe je mo et lopen en waar de
val len staan . Kijk uit, hier hangt ergens een draadje, als je dat raakt krijg je schokken en
er wordt met stenen naar ons gegooid, dus til je voeten goed op . Nee, de andere kant
op , die kant loopt dood'" " Bedankt voor je aan wijzingen Denise. "
Iedereen riep op het einde opgelucht : "Hè hè, we zijn er! " "Kijk daar eens , ee n
piratenschip", riep Kim. 0 , daar ligt een schat in, staat er op deze kaart. Zoeken dus !
Hier ligt een kist. kom op , even kijken. 0 wat mooi , allemaal goud, zilver, diaman ten en
nog véél meer sieraden.
Ze gingen naar de burgemeester en ze kregen een he le grote beloning en ee n medaille
met heel groot er op geschreven : "Girl Friends". Toen zeiden ze : "st raks worde n we nog
beroemd ."
Het piraten schip staat in een museum. Voortaan zal dit voor de vijf meisjes een mooie
he rinnering blijven .
Marcelia & Sabrina, Nassausehooi
groep 8
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EEN AVONTUUR BIJ "ANNA'S HOEVE"
Cindy is acht jaar oud , en volledig gestoord van fotografie . Met haar beleefden we het
navolgende avontuur .
Het gebeurde op een prachtige zaterdag in maart. Cindy ging zoals wel vaker
voorkwam op jacht met haar fototoestel in een mooi bos, de Anna's Hoeve.
Ze wou wat foto 's maken van de mooie eenden die daar in de vijver zwemmen, of van
een vogel. Ze kroop achter een grote struik en wachtte daar geduldig op wat komen
wou. Ze zat daar al even toen ze een vree md geluid vlakbij haar ho orde . Ze dacht dat
het een konij ntje was, dit was natuurlijk ook een foto waard . Dus heel voo rzich tig kroop
ze rict'ü ing het geluid. Ze stak haar hoofd boven de struiken uit en schrok zich een
hoedje , en drukte meteen een foto af, ze kreeg een grote vieze tong over haar gezicht
van ... ???
Wat was er gebeurd. Het hondje van de buren was Cindy achterna geslopen, maar toen
Cindy zich zo goed in de struiken had verstopt kon het hondje haar niet zo gauw
vinden, totdat Cindy haar hoofd boven de stru iken uit stak. Nou je begrijpt zeker wel dat
Cindy goed was geschrokken, van die vieze tong. Maar toen ze het hondje herkende
maakte ze maar gauw een paa r foto 's van hem , want de eendjes waren door het hondje
geschrokken.
Cindy bracht het hondje maar gauw naar de buren terug . Die waren zo blij, want ze
hadden al een paar uur naar het hondje gezocht, dat ze Cindy trakteerden op een
lekker glas limonade met een gebakje.
Toen het fotorolletje vol was, bracht Cindy het naar de Cees de Graaf, de fotozaak in de
buurt. De volgende dag kon ze deze alweer ophalen . Er waren prachtige foto's bij,
vooral die waarop de tong van het hondje stond .
Iise de Vries, Spinozaschool
groep 8

DI, ANNIE EN BRICE (Diana, Andrea, Sabrina) EN HET
SPOOKVERHAAL OVER DE VREEMDE AUTO DIE HET
MEER IN REED.
Het verhaal begon zo. Het is vrijdagmiddag. De drie meisjes wandelen over de Anna's
Hoevese berg heen .
"Hé Di, moet je die auto eens zien slingeren", zeg Brice. "Hé , hij schiet de weg op. " De
meisjes gillen, maat het is te laat, de auto schiet de vijver in.
Er stoppen een paar auto 's, en ze wi ll en de man uit het water halen, maar ~let is te laat.
In het restaurant ernaast bellen ze de politie op .
ledreeen kijkt triest en zegt niks, maar er is een vrouw die lacht luid en wijst op de
bovengekomen auto.
"Hé Annie , moet je die vrouw eens zien glimlachen", zegt Brice.
Niemand heeft wat gezien of g ehoord, behalve Di, Brice en Annie . Die hebben het

- 16 -

gezien en ze vertellen alles aan de politie, behalve van die rare vrouw .
De meisjes komen overstuur thuis. Ze vertellen alles, behalve van die rare vro uw .
De meisjes bellen elkaar 's ochtends rneteen op.
Ze zijn het met elkaar eens, ze moeten op onderzoek gaan, en alles van die rare vrouw
te weten komen.
Eerst moeten we terug gaan naar Anna's Hoeve en daar bewijzen zien te vinden.
Bij Anna's Hoeve aangekomen ...
"Hé Di, daar heb je die rare vrouw, ze zit weer te lachen ."
"Wie durft die vrouw te ondervragen?" zegt Brice.
"Ik durf we!."
"Ik durf ook we!. Brice, ga jij ook mee?"
'\ Ja hoo r, maar ik vraag niets."
"Nou dan doe ik het wel", zegt Annie.
"Mevrouw, mogen we u wat vragen stellen?"
"Waarom?" zegt de vrouw .
"Eh .. eh .. eh .. omdat we een stukje over het ongeluk in onze krant schrij ven."
"0" zegt de vrouw, "dat mag best."
"Mevrouw ... . hoe heet u eigenlijk?"
"Ik heet mevrouw Zonnebloem."
"0 dan bent U de vrouw van de man die in het water was gereden . Gecondoleerd."
"Nee, ik ben een maand geleden van hem gescheiden."
"0 sorry mevrouw, het was niet zo bedoeld. Was uw man al dood voordat hij in het
water reed?"
"Ja, hij is vergiftigd, en iedereen denkt dat ik het gedaan heb. Maar het is ni et zo ."
"Denkt U dat u weet weet wie het wel gedaan kan hebben?"
De vrouw probeert de kinderen een raar verhaal op te hangen. "Ik heb zo 'n vermoeden
maar ik weet het niet zeker. en hoe moet je dat bewijzen."
"Wie verdenkt u dan?"
"M'n man zijn vorige vrouw."
"Waarom denkt u dat, mevrouw Zonnebloem?"
"Nou, ze was héél erg boos op m'n man toen hij zei dat hij op mij verliefd was . Ze ze :
Als ik hem niet krijg dan krijg jij hem ook niet, dan moet hij maar dood."
"Maar zij kan het niet gedaan hebben, want u was al een maand geleden ge scheiden,
dus waarom zou ze hem vermoorden. En trouwens, waarom lachte u toen de auto van
de weg reed , in de vijver .... "
"Waar bemoeien jullie je mee, snotapen."
"Mevrouw Zonnebloem, volgens mij heeft u uw ex-man vermoord. En trouwens uw man
wou van u scheiden, en ik heb ergens gelezen dat u hem met alle geweld tegen wou
houden. U heeft het gedaan mevrouw Zonnebloem. Di, bel de politi e maar snel op ,
want we hebben de dader te pakken."
"En dat verhaal van uw man zijn ex klopt ook niet. U liegt, want de familie Zonnebloem
is heel bekend, je leest er veel over. Wat u vertelt was allemaal leuge n. Ik zou er nog
zowat in trappen", zegt Di.
Tu tu tu tu tu tu, daar komt de politie, en inderdaad. mevrouw Zonnebloem had het
gedaan. Ze bekende na drie maanden toch. Ze zit levenslang .
Diana Puyk, Nassauschool
groep 8

"
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OP STAP NAAR ANNA'S HOEVE
Pappa, Mamma, gaan jullie mee naar Anna 's Hoeve? riepen de kinderen An en Riek.
Nee An en Riek, we gaan naar een ander bos, zei Pappa.
Maar Pappa, Anna's Hoeve is het enigste bos waar geen enge dieren zijn.
Want pappa, in Anna's Hoeve zijn hele leuke konijntjes en eekhoorntjes en ook nog
vogeltjes, zei Riek
Ja pappa, gaan we naar Anna 's Hoeve , daar hebben ze 001 hele leuke restaurantjes.
Oké jongens, we gaan naar Anna's Hoeve toe, zei mamma .
Onderweg naar Anna's Hoeve deden Riek en An spelletjes .
Eindelijk zijn ze er, en Riek en An gaan gelijk het bos in . Ze kijken de hele tijd, maar
zien geen konijntje en ook geen eekhoorntje.
Riek zei : "Ik geef de moed op. " '"I k ook", ze i An .
Gaan we wat drinken? zei An.
Oké we gaan wat drinken .
Toen ze wat hadden gedronken gi ngen ze het bos weer in . En wat zagen ze : een
eekhoorntje .
Toen ze een eekhoorntje hadden gezien, wilden ze ook nog een konijntje zien maar die
konden ze niet vinden.
Ze gingen ook nog kijken of ze nog bijzondere bladeren konden vinden.
En ze vonden heel veel bladeren. Ze hadden een hele doos vol bladeren.
Toen An en Riek naar huis wilden gaan zagen ze een konijntje . Gelukkig zeg, die
hadden ze ook gezien.
Toen ze thuis waren zeiden An en Riek tegelijk : Wat heb ik een leuke dag gehad zeg.
Nataseha Middelweerd, 't Kruispunt
groep 8

HET AVONTUUR VAN ANNA'S HOEVE
Er was eens een gezin , dat gezin heette Pieterse.
Het bestond uit vier personen: twee kinderen en een vader en moeder. De kinderen
heetten Ansjela en Hans .
De vader heette Vietor en de moeder Ans .
Ansjela en Hans waren aan het spelen in een heel mooi gebied dat heette: Anna 's
Hoeve. Ze gingen met de bal overgooien .
Later gingen ze steeds harder gooien en plotseling ging de bal zo hard dat hij door het
raam schoot bij het gebouw Anna's Hoe ve. De directeur kwam naar buiten en zei:
Willen jullie voorzichtiger doen . De volgende keer moeten jullie een nieuw raam betalen .
En hij gooide de bal terug naar Ansjela en Hans .
Ze gingen verder met spelen . Een half uur later riepen vader en moeder dat ze moesten
komen , want ze hadden het gerinkel gehoord . Vader en moeder vroegen of ze het
gezien hadden. (Maar ze hadden het zelf gedaan .) Met z'n vieren gingen ze thee
drinken en toen hadden Hans en Ansjela alles verteld .
Van vader en moeder moesten ze naar hun kamer. Ansj ela ontsnapte uit het raam . En
Hans ook. Ze gingen door met spelen op de mooie plek in Anna 's Hoeve. Ze deden nu
voetballen. Hans en Ansjela we rden moe , en opeens hoorden ze een harde knal, het
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raam schoot dicht. 0000 jee wat nu. Ansjela was bang en begon te huilen. Hans zei: Je
hoeft niet te huilen, want mijn raam is nog open. Ansjela zei: Maar we hebben geen
ladder. Toen zei Hans: Ja, maar ik ben er via de dakgoot uit gekomen. Dat is waar ook,
zei Ansjela en hield op met huilen. Ze gingen via de dakgoot omhoog en toen ze bijna
boven waren viel het raam dicht. Ze gingen weer naar beneden en besloten toch aan te
bellen, want het werd erg donker.
Vader en moeder werden heel erg boos toen ze het verteld hadden. Hans en Ansjela
mochten een week niet meer op de mooie plek in Anna's Hoeve spelen . Maar het liep
wel goed af.
Een jaar later.
Het is feest in de stad, want Anna's Hoeve bestaat 10 jaar. Er werd druk gefeest. Er
hing een groot spandoek met erop geschreven:1 0 JAAR ANNA'S HOEVE !!!!I
En iedereen werd uitgenodigd en op de mat stond:
WELKOM ALLEMAAL
Marloes Mafait. 't Kruispunt
groep 8

HET GEVAAR IN ANNA'S HOEVE
Dennis, Linda en Robin hadden een clubje opgericht.
Het clubje heette: Werken met de natuur.
Dat clubje was iets anders dan alle andere natuurclubs. Want dit clubje stond midden in
Anna's Hoeve.
En wat gebeurt er als ze op een dag naar Anna 's hoeve gaan? .. .. lees dat maar.
Op maandamorgen staat Linda alom 7 uur op. Als ze naar beneden gaat zitten haar
ouders aan tafel. Om 9 uur zit ze op school. "Hé Dennis" , fluistert Linda. "zullen we zo
naar Anna's Hoeve gaan?"
"Ik ga pas vanmiddag, na school", fluistert Dennis terug.
"Dennis, Linda, letten jullie wel goed op?" zegt meester Bas .
"Ja meester", antwoorden ze gelijk.
Na schooltijd loopt Linda heel vlug naar huis. "Mam, mag ik naar Anna's Hoeve samen
met Dennis?"
"Natuurlijk, ga maar."
Linda loopt vlug, zo vlug loopt ze naar Dennis ' huis.
Ding Dong!
"Hoi Linda."
"Hoi Dennis, ga je mee naar Anna 's Hoeve?"
"Natuurlijk ga ik mee."
Samen lopen ze naar Anna's Hoeve toe. Als ze daar aankomen horen ze een schot.
Pang! "0 nee, er is vast een gewond dieri" zegt Linda geschrokken.
"M mmmm mm mm mm ... "
"Hé kijk, hier zit Robin vastgebonden" , zegt Dennis.
"Ik maak hem wel los", zegt Linda. Na twee minuten is Robin vrij.

- 19 -

"Dank je wel linda", zegt Robin hopeloos verliefd.
Pang! "Hé, daar heb je weer dat schot."
"Ha ha, ha, jullie kunnen mij niet stoppen, ik maak alle dieren dood."
Na een uur zijn ze bij de plek waar ze de twee schoten hebben gehoord. Daar zien ze
twee dieren liggen ... dood. Een hert is geschoten door haar kop, en een konijn door
haar buik.
"He gelukkig heb ik een telefoon bij me", zegt Robin.
"0 Robin, smak."
Dennis belt de politie. Na een uur is de politie er. "Kijk eens aan meneer" zegt de politie
en de man achter de kinderen schrikt.
"Susan, wakker worden" zegt haar moeder.
Janneke van Berkel , Spinozaschool
groep 8

ANNA'S HOEVE
Bij Anna's Hoeve is een hele mooie plas.
Ik heb er nog nooit in gezwommen. Maar wel op geschaatst in de winter, dat was heel
leuk.
Je hebt er ook een bos waar je van alles kan vinden zoals denneappels, paddestoelen,
stronken, bladeren en eikels en nog veel meer.
Dicht bij het bos heb je ook een restaurant waar je lekker kan eten en drinken,
Soms speelt er een band.
Bij het restaurant heb je ook een speeltuintje. Ik ben er zelf heel veei geweest.
Toen ik klein was ben ik wel eens samen met mijn vader en moeder op het ijs geweest
met de slee.
En in het bos gewandeld en allerlei dingen gezocht.
Soms in de winter gingen we met de kinderwagen op het ijs. In de zomer gingen we
picknicken. Dan namen we drinken en bolletjes mee met wat lekkers er op.
Als je een partijtje hebt kan je het ook bij Anna 's Hoeve doen.
In de sneeuw kan je een leuke sneeuwpop maken met de ogen van eikels en de neus
van een denneappel en een stokje als mond.
Met school hebben we er een hardloopwedstrijd gehouden . Er werden ook prijzen
uitgereikt. Ik zat er niet bij, dat vond ik jammer.
Op de vijver kan je ook speel boot jes laten varen.
er staan bomen, daar kan je leuk in klilllillen.
Mijn broer heeft het vaak gedaan.
Einde
Floor Albers. Spinozaschool
groep 6

DE MOOIE SNEEUWPOP
Er was eens een jongen die woonde vlakbij Anna's Hoeve . Hij kwam uit school, het was
half drie. Jucel kwalll en zei hé Jantje, kOIll je vandaag bij me spelen.
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Nou ik weet niet of het kan. Ja het kan vandaag. Zullen we dan vandaag naar Anna's
Hoeve gaan? Goed idee, ik weet iets. Zullen we een sneeuwpop maken. Ja een hele
mooie dan. 0 ja, mijn moeder ging vandaag boodschappen doen. Nou , dan wachten
we tot mijn moeder komt.
Oke we gaan tv kijken. Nee. door het raam kijken tot mijn moeder komt. Oke. Kom we
gaan ook naar de sneeuw kijken. Ja. Hé, kijk daar komt mijn moeder al aan . Hè mama
mogen we vandaag naar Anna's Hoeve? Ja hoor dat mag best. Hè jongens als je
sneeuwpop klaar is roepen jullie mij dan maar.
Ja mama. We gaan nu .
Ze gingen naar buiten. Hé Jantje zullen we het hier doen? Ja oke. dan maak ik het
onderlijf en jij maakt het bovenlijf. Oke. Ja. en we maken samen het hoofd . Ja schiet
nou op. Oke .
Vijf minuten later. Zo, klaar Jantje. Wat is het mooi geworden hè . Ja prachtig. Kom. we
gaan mijn moeder halen. Ja. Hé wacht op mij. Ja, kom dan.
000 Jucel de sneeuwpop is klaar. 00 verkeerd gezegd: de sneeuwpop is kapot. Wat,
00, potjandorie. nee, ik ga de politie bellen . Nee jo, alleen maar voor een sneeuwpop.
Oke. Jucel zijn moeder zei: Nou. ik ga maar een nieuwe maken . Ja mama, oke , kom.
Een minuut later . Zo! Hé Jantje, deze is mooier geworden dan die van ons.
Hé Jucel, het is al acht uur. Kom, we gaan naar huis .
Oke mama. Hé Jantje, kom. Ja, ik kom. Hé Jantje , zullen we met de Lego spelen? Ja,
oke , daag SNEEUWPOP.
Umit Poslu, Lorentzschool
groep 5/6

Wij zijn met de hele school één keer naar Anna's Hoeve geweest. En daar hebben wij
spoorzoekertje gedaan. Mijn vader was ook leider. We kregen onderweg nog wat te
eten en drinken. Tot kwart voor drie . Toen moesten we terug.
Maar ik niet. Ik moest de bekers opruimen. En we gingen nog vissen. En toen was het
al etenstijd. En de volgende morgen hadden we geen school. Maar natuurlijk ging ik
vissen.
Plotseling kwam er een grote vis bij de helling. We hebben een fijne dag gehad .
Fatima Kaddouri, St. Jan/Wilbeeckschool
groep 6

Ik vind het leuk om door Anna's Hoeve te fietsen .
Ik vind het leuk om door te lopen.
En ook te vissen.
En ook over de brug naar beneden te kijken.
En ook even met de hond uitlaten .
Je kan bij Anna's Hoeve veel doen.
Melissa Kasanradjie, Spinozaschool
groep 6
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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 boswachteriVrijwilligerswerk 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 : G.M .J.B. Peet. Diependaals·.::drift 20.1213 CP Hilversum. tel. 215168
of bij:
G. Toes , Weberstraat 1. 1223 JS Hilversum. tel 855951

o ik geef mij op als nieuw lid (rtllninlUIll contributie ti 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
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Op zaterdag 10 september had het bestuur een boswerkochtend gepland. Deze datum
was maanden geleden in de courier vermeld, in de voorafgaande dagen in de
plaastelijke pers en bij enkele medewerkers thuis.
Dus stonden er op de bewuste ochtend om 9 uur de voorzitter, de secretaris, de
penningmeèster en de boswachter te wachten op deelnemers. Net toen we besloten
hadden naar huis te gaan kwam er een vader en twee zoons aanlopen. Op de vraag of
wij de bos ploeg waren werd bevestigend geantwoord en tevens verteld dat wij eigenlijk
besloten hadden naar huis te gaan. De teleurgestelde gezichtjes van de jongens deed
ons besluiten toch maar wat te gaan doen.
Het is ons niet tegengevallen. Wij hebben ons goed geweerd en veel prunus heeft het
loodje moeten leggen.
Maar het mooiste kwam omstreeks half twaalf, wat ik niet had willen missen. Met veel
gesis en gefluit kwam daar over de spoorbaan zo'n echte grote ouderwetse
stoomlocomotief aandenderen met een hele rits wagons achter zich aan (vanwege
monumentendag) .
Beste lezers. Het doet je toch wat zo'n brok techniek uit het verleden aan je voorbij te
zien razen.
Het was het sluitstuk van een eigenlijk niet geslaagde ochtend.
Uw voorzitter

G. Toes
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op

woensdag 9 november 1994
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 27 april 1994 gehouden jaarvergadering

3.

Ingekomen stukken en uitgaande stukken

4.

Terugblik op de viering van het tienjarig bestaan

5.

Activiteiten van het bestuur

6.

Beleid ten aanzien van de schoonmaak- en boswerkakties

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Na afloop van de vergadering zal mevrouw I. Brandenburg, voorlichtster bij de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, ons iets vertellen over het beheer van
bossen en natuurgebieden. Haar presentatie zal worden toegelicht met dia's.

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.

27 april 1994
Ontmoetingskerk
Zie presentielijst (16 leden inclusief bestuur)
Mw Slaap, Hr W. Deijs , Hr C. Wouters

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de
heer Verheul die aan het eind van de vergade ring de dialezing zal verzorgen.
De voorzitter memoreert dat in de tien jaar die we bestaan we al het nodigen
hebben meegemaakt in en over Anna's Hoeve en dat we wel kunnen stellen dat
de vereniging wel degelijk nut heeft. We houden regelmatig schoonmaak- en
boswerkakties, helaas zijn daar nog veel te weinig leden bij aanwezig. Er zijn in de
loop van de tijd nieuwe ban ken gekomen en oude vervangen. Er zijn afvalbakken
bij geplaatst en deze zijn ook regelmatig geleegd.
De voorzitter kijkt met tevredenh eid terug op de afgelopen tien jaar, maar het
moet hem toch nog even van het hart dat hij het nog steeds jammer vindt dat er
elk jaar weer leden afgeschreven worden omdat zij hun contributie niet op tijd
betaald hebben of dat zij verhuisd zijn zonder een adreswijziging door te geven.

2. Notulen van de ledenvergadering van 30 november 1993
De notulen worden goedgekeurd zonder enige op- of aanmerking.

3. Ingekomen stukken
Er is een brief ontvangen van het Zuiveringschap met een afwijzing over de
sponsoring van het jubileum.

4.

Uitgaande stukken
Er waren geen uitgaande stukken.

5.

Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd en de redaktie van de
Courier krijgt een pluim omdat het blad er altijd goed uit ziet.

6.

Financieel jaarverslag 1993
Het financieel jaarverslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd .

7.

Begroting 1994
De begroting voor 1994 wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
De penningmeester merkt op dat de begrote rente afkomstig is van de
Plusrekening bij de Postbank.

8.

Verslag kascontrolecommissie
De boeken en bescheiden van de penningmeester zijn door de
kascontrolecom missie goedgekeurd.

9.

Bestuursverkiezing
Aftredend zijn:
G. Toes
Voorzitter
H.A.P. Kreijkamp Secretaris

Stelt zich herkiesbaar
Herkozen
Stelt zich niet herkiesbaar
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H. Toes

2e Secretaris/Ledenadmin. Stelt zich herkiesbaar

Herkozen

De heer Toes, voorzitter, is herkiesbaar, maar heeft te kennen gegeven er wel
mee op te willen houden. Zolang er geen ander is blijft hij.
De heer Kreijkamp, secretaris, heeft te kennen gegeven dat hij wegens
gezondheidsredenen niet meer herkiesbaar is en ook niet als gewoon lid in het
bestuur blijft.
Het bestuur stelt de heer G. Peet voor als nieuwe secretaris. De heer Peet wordt
door de vergadering gekozen.
Aan het eind van de bestuursverkiezing bedankt de voorzitter de heer Kreijkamp
voor al zijn inzet en werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt
hem daarbij een kadobon. Mevrouw Kreijkamp krijgt een bos bloemen voor al haar
steun achter de schermen.

10.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft twee aftredende leden n.1. Mw H. Sarlo en Mw
Meulema. (Mevrouw Meulema is kort voor de jaarvergadering overleden.) Voor de
twee dames in de plaats zijn gekozen Mw v. Poelgeest en Mw. Kreijkamp.
De heer Verwey blijft nog aan.

11.

Verslag Jubileumcommissie
Het jubileumfeest wordt gehouden op 28 mei in de Rading school aan de Anth.
Fokkerweg. Er is een verhalenwedstrijd georganiseerd voor de scholen in de
omgeving en de kinderen van de leden. De prijsuitreiking zal op 28 mei
plaatsvinden . Tot op heden zijn er 20 verhalen binnengekomen. Het ziet er ni et
naar uit dat het er meer worden en nu stelt de commissie voor om alle kinderen
een prijs te geven. (Dit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.)
Er zijn verschillende sponsors aan geschreven voor steun, maar tot nu toe heeft
dit weinig resu ltaat gehad.
Er wordt een videofilm over Anna's Hoeve gemaakt en die is bijna klaar. Ook zijn
er plannen voor een knipselkrant of een boekje over Anna's Hoeve.
Het is de bedoeling om een wandeltocht door het gebied te organiseren voor het
gemeentebestuur van Hilversum en Laren en het bestuur van G.N.R.
Voor de rondvraag begint richt de voorzitter het woord tot mevrouw Deijs en door
middel van een bos bloemen bedankt hij haar voor het verzorgen van de koffie en
limonade bij alle schoonmaak- en bosakties.

12. Rondvraag
De nieuwe secretaris de heer Gerard Peet stelt zich door middel van een klein
verhaaltje over zich zelf aan de aanwezigen voor.
Mw de Wolf: Kan de gemeente niks aan de verlengde Liebergerweg doen? De
weg wordt steeds slecht~r en smaller.
Antwoord:
Het is het beste als de leden zelf bij de gemeente gaan klagen. Het
bestuur zal ook een brief schrijven.
Jelle Harder: Op verzoek van de vereniging zijn er rond de speelweide vijver 25
knotwilgen geplaatst en wij hopen dat het mooie bomen mogen
worden.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en
wenst een ieder wel thuis.
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KNOTWilG
De regelmatige wandelaars en bezoekers van Anna's Hoeve hebben misschien in het
voorjaar wel die kale staken op de oevers van de vijvers opgemerkt. Nu, dat zijn
knotwilgen die na een paar maanden al een aardige "pruik" beginnen te ontwikkelen.
De knotwilg is een door mensenhanden gevormde boom die regelmatig van al zijn
uitgelopen takken wordt ontdaan. De mens moet hem dus onderhouden!
Naast de knotwilg zin er ook nog andere knotbomen zoals de Essen, Eisen, Populieren
en ook de Eiken. Alleen voor het aanzicht (landschappelijk) wordt de boom helemaal
ontdaan van zijn pruik, wat om het jaar gebeurt. De takken worden afgezaagd op het
punt waar ze uit de stam komen, en geeft de boom elk jaar weer een fris jong aanzien.
Voor een meer levensgevende waarde (ecologisch) vergt dit een ander onderhoud. De
boom wordt niet om het jaar, maar om de 3 of 5 jaar van zijn dikke takken ontdaan. Het
eerste jaar worden de uitlopers gedund zodat 5 tot 7 takken kunne uitgroeien. Die
takken worden niet afgezaagd tot op de stam maar 10 cm vanaf het punt waar ze
uitgelopen zijn. Hierdoor verkrijgt men een ruwe knot waar water in kan blijven staan
waardoor door inrotting holtes ontstaan. Deze metode van onderhoud hebben wij op het
oog.
De knotboom is van grote levensgevende (ecologische) waarde. Mossen, varens,
paddestoelen en planten vinden er een goede voedingsbodem in. De holtes die
ontstaan door inrotten, worden (bij het niet gestoord worden) ingenomen als broed en
schuilplaatsen door de wilde fauna, bijvoorbeeld bunzingen en muizen. De knotboom
biedt veel vogels een ideale broedplaats. De steenuil is misschien wel de meest
bekende soort en de eend de meest algemene.
Opgravingen hebben aangetoond dat de mensen al voor het begin van onze jaartelling
gebruik hebben gemaakt van wilgehout. Zij bouwden er huizen mee en vlochten er
gebruiksvoorwerpen van. Het dunnere hout werd gebruikt voor het vlechten van
manden, matten en waterkeringen. Het dikkere hout werd als brandhout gebruikt of er
werden palen, gereedschapsstelen en klompen van gemaakt. Omdat er in het begin
van deze eeuw nieuwe materialen in gebruik werden genomen, verdween het nut van
de knotboom voor de mens en daarmee leek het einde van de knotboom te zijn
ingeluid. Er werd niet meer geknot, maar door verwaarlozing wordt de pruik zo zwaar
dat hij inscheurt of omvalt. Met gevolg steeds minder knotwilgen. (Een goed voorbeeld
is te zien op het dammetje bij het witte strandje.)
De aanplant van nieuwe wilgen is heel eenvoudig. De afgezaagde takken kunnen weer
dienen als nieuw plant materiaal. Geschikt hiervoor zijn takken die polsdik zijn. Zij
worden afgezaagd, waarna aan de onderzijde reepjes bast worden afgescheurd, wat de
wortelgroei bevordert. De staak gaat 1 m diep de grond in. Het plantgat wordt met een
grondboor van 10 cm doorsnede gemaakt tot een diepte van 80 cm. De laatste 20 cm
duw je de staak in de grond zodat hij goed vast staat, het gat opgevuld met aarde en
aangedrukt met de voet. De beste planttijd voor de wilg is na de bladval tot ongeveer
begin maart.
Nu, dat was het dan! Als u nog vragen heeft over dit onderwerp of op- en aanmerkingen
aangaande andere dingen die u ziet tijdens uw verblijf in ons mooi "Anna's Hoeve".
Schrijf of bel naar de redaktie en u hoort van ons. U vindt het adres en het
telefoonnummer in de Courier.
Jan van Dijk
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TUMULT OP ANNA'S HOEVE
Het is al weer jaren geleden op een mooie zomerse zondagochtend dat ik besloot een
wandeling te gaan maken over Anna's Hoeve. Op de Anthony Fokkerweg gekomen
kwam ik Jan tegen die een beetje opgewonden tegen mij zei: "Ga je naar Anna's
Hoeve, moet je naar de speelweide vijver gaan, daar is het een herrie."
Dus spoedde ik mij naar de aangegeven plaats en wat zag ik daar: een politiewagen,
brandweerwagens en een ambulance en veel volk. Ik zag daar enige bekenden en
vroeg wat er aan de hand was. Nu daarop kreeg ik een stroom van inlichtingen. Wat
bleek, men had op een bank een jas, een hoed, een bos bloemen en een brief
gevonden. De vinder had de brief opengemaakt en daaruit bleek dat de eigenaar van
jas en hoed er een einde aan wilde maken. Daarop had de vinder de politie
gewaarschuwd en deze na lezing brandweer en ambulance.
Er waren zeker 6 brandweerlieden met lieslaarzen aan aan het dreggen, er werd veel
rommel op de kant gemikt maar geen man.
De zon steeg al hoger en hoger en de roep om heinekens werd tloorbaar. Op dat
moment riep een van de toeschouwers: "Mensen moet je dat zien."
Een gestrekte arm wees naar de bosrand. Daaruit kwam eem verfomfaaid
manspersoon, blad en gras in haren en kleding en een colbertje over de arm, op weg
naar de bank van jas en hoed. Daar aangekomen vroeg hij: "Waar zijn mijn jas en
hoed?" De inmiddels naderbij gekomen commandant van de brandweer en de brigadier
van de politie vroegen de man: "Bent u de eigenaar van jas en hoed en bloemen en
brief? Waarom die brief."
"Ik was gisteravond dronken", zei de man. "Toen dacht ik, ik ga hier op de bank liggen
en slaap mijn roes uit, maar de bank was mij te hard en toen ben ik naar de bosrand
gegaan daar lag gemaaid gras en nu pas wakker geworden."
Intussen waren de brandweermannen uit de vijver geklommen smerig van de modder.
"Zullen we hem er nu maar insmijten", riep er een.
"Handen thuis mannen", zei de brigadier. "Wij wikkelen dit wel af."
De ambulance was al verdwenen, de toeschouwers dropen af op weg naar de koffie.
Alleen de brandweermannen gingen op zoek naar een brandkraan om schoon water,
want smerig waren ze wel.
"Ach het was een verzetje op een warme zondagochtend", zei een der toeschouwers
en zo was het ook.
Philip van Raasfeld
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LOOFBOMEN RUKKEN OP
Loofbomen breiden zich noordwaarts uit in de richting van de Noordpool. Deze indruk
hebben twee Canadese biologen van de universiteit van Alberta.
Ze onderzocht welke boomsoorten in de Canadese Northwest Territories na
bosbranden op de kale vlaktes gingen groeien. Het bleek dat bepaalde soorten sparren,
Picea mariana en de Picea glauca, daar minder gedijen dan in bestaande bossen. Maar
een berkensoort, Petuia payrifera, en een populier, Populus balsamifera, daarentegen
worden in de nieuwe bossen steeds vaker aangetroffen.
Bovendien breiden deze boomsoorten zich uit in de tot voor kort boomvrije toendra's
waar geen sparren kunnen groeien. De Canadese onderzoekers denken dat de
loofbomen naar het noorden kunnen oprukken omdat de groeiperiode daar in de
afgelopen jaren warmer en droger is geworden. Door het voorspelde broeikaseffect zal
het noordwaarts bewegen van loofwouden toenemen, terwijl er onder de veranderende
klimatologische omstandigheden ook meer bosbranden zullen uitbreken, voorspellen de
Canadese biologen.
Hettie Barlo

GROOTSTE WINDMOLEN VAN NEDERLAND
Sinds half februari draait in de gemeente Eemsmond, provincie Groningen, de grootste
windturbine van Nederland. De turbine heeft een elektrisch vermogen van een
megawatt en is uitgerust met wieken van 25 meter, gemaakt van polyester dat met
glasvezel is versterkt.
Windmolenfabrikant Ned-Wind heeft zo'n grote molen gebouwd omdat de
stroomopbrengst van grote turbines kwadratisch toeneemt met de lengte van de
wieken .
Een molen met tweemaal zo grote wieken produceert viermaal zoveel elektriciteit.
De turbine in Groningen levert stroom aan het centrale net. Dat moet ook gebeuren met
een tweede megamolen die deze zomer wordt gebouwd bij het Friese Sexbierum.
Daar ligt al een molenpark van de stroomproduktiebedrijven, bestaande uit zeventien
molens van tweehonderdvijftig kilowatt. De ruimte voor windmolens is in Nederland
beperkt tot de kustgebieden, zodat het zinvol is daar zo groot mogelijke windmolens
neer te zetten, aldus Ned-Wind.
Over een jaar hoopt men zo veel ervaring met de grote windmolens te hebben
opgedaan, dat met serieproduktie kan worden gestart.
Hettie Barlo
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JEUGDPAGINA
In de vorige Courier hebben we geen jeugdpagina opgenomen. Maar de uitslag van de
puzzel van de Courier jaargang 11, nr 1 hebben jullie nog wel te goed. De oplossing
was: 1A, 28, 3C, 40.
De prijswinnaars hebben hun prijs al ontvangen.
Deze keer hebben we een puzzel waarbij je de woorden moet wegstrepen. De woorden
kunnen horizontaal , verticaal of diagonaal staan. Als je alle woorden hebt weggestreept
blijft er een zinnetje over.
Stuur dit zinnetje voor 9 Januari 1995 aan de redactie : Weberstraat 1, 1223 JS
Hilversum.
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden .

DIERENVRIENDEN
De namen van deze dieren zijn in
de onderstaande puzzel
verborgen.
Bekijk de dieren goed en zoek ze
op in de puzzel.
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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: G.M.lB. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 215168
of bij:
G. Toes, Weberstraat 1,1223 JS Hilversum, tel 855951

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie ti 3,65 per jaar)
o mijn nieuw adres is:
'"

Naam:
Adres:
Postcode: ................... Plaats: .........................................................................................
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 12, nummer 1, 1995
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:
G.M.J.B. Peet Diependaalsedrift 201213 CP Hilversum tel.215168
Penningmeester: J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965
J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes.
Leden:
Contributie:
minmaal fl 3,65 per jaar
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve
Redaktie team:
Redaktieadres:
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: 9 juni 1995
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Verschijnt viermaal per jaar
Oplage: 800 exemplaren
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Bij deze presenteert het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
het nieuwe nummer van de Courier. Het bevat oo!, het elfde jaarverslag van de
secretaris en penningmeester. Beide nopen tot le:i:en. Als u dat gedaan heeft zult u tot
de conclusie komen dat de vereniging niet stil heeft gezeten. Velen hebben zich
ingespannen. !I< zou graag al deze leden van harte willen bedanken voor hun inzet.
Wat mij buitengewoon goed doet is het feit dat elke woensdagmiddag een groep van 4
à 5 leden een paar uur tijd geven voor het boswerk. Onder leiding van onze bestuurder
Jan van Dijk werpen zij zich op de prunusbestreid ing. En als je ziet met hoeveel elan dit
wordt gedaan, kan het je alleen maar verheugen . En de deelnemers zelf vinden het
prettig een paar uur in het bos te zijn, de spieren ever. wat losser te maken en frisse
lucht in te ademen.
Wat mij nu niet zo goed doet is het de laatste jaren steeds zien ve rminderen van het
ledental. Weten de bewoners van de wijk. waaraan Arma.'s Hoeve grenst welk een uniek
recreatiegebied zij vlakbij de deur hebben? Voor dit gebied steekt onze vereniging haar
kop uit, laat ons dus niet in de steek.. Geef ais IJ gaat verhuizen uw adreswijziging door,
betaal op tijd uw contributie en laat u eens zien als de vereniging een beroep op u doet.
Dit kunt u al doen op 10 april a.s. als wij de ledenvergaderin g houden.
Dames en heren, geactlte lezers, ik wil dit voorwoord beëindigen met de wens u
spoedig te zien .
Uw voorzitter
Gert Toes
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op

maandag 10 april 1995
in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthonie
Fokkerweg te Hilversum.
Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA
1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de op 9 november 1994 gehouden algemene ledenvergadering

3.

Ingekomen en uitgaande stukken

4.

Jaarverslag van de secretaris

5.

Financieel jaarverslag 1994

6.

Begroting 1995

7.

Verslag van de kascontrolecommissie

8.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: mevrouw S.C.G. Schlüter.

9.

Benoeming van de kascontrolecommissie

10.

Boswerk- en schoonmaakakties 1995

11 .

Rondvraag

12.

Sluiting

Na een korte pauze zal de heer C.van Aggelen een diapresentatie houden over de
geschiedenis van Heidepark en Monnikenberg (waar Anna's Hoeve van 1848 tot 1910
bij hoorde).

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID!!!!
Getracht zal worden de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen.

U BENT WELKOM!
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Lokatie:
Aanwezig:
Afwezig (met kennisgeving):

woensdag 9 november 1994
Ontmoetingskerk, Minckelersstraat
Zie presentielijst (11 leden inclusief bestuur)
Mw H. Toes, Mw Slaap, Mw Harder

1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen wel kom. Hij betreurt de lage opkomst, maar in
elk geval zij die leden die wèl aanwezig zijn, het bestuu r tot steun.

2.

Notulen van de op 27 april 1994 gehouden jaarvergadering
De notulen wor(jen zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3.

Ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn geen stukken specifiek voor deze vergadering. De secretaris noemt drie
stukken die sinds de aprilvergadering bij het bestuur zijn ingekomen en die nuttig
zijn om hier te melden.
a.

b.

Fotoclub 't Gooi attendeert alle belangstelle,nden op hun
fototentoonstelling ter gelegenheid van hun 70-jarig bestaan, in november
te zien in Gooiers Erf.
Van de Stichting Emos (die zich ten doel stelt om organisaties op het
gebied van natuur en milieu te ondersteunen en te stimuleren), hebben we
bij gelegenheid van Wereldmilieudag (5 juni) een cadeautje ontvangen in
de vorm van 25 "Kwartetspellen voor Natuur en Milieu". Deze zijn
geschonken aan onze bezorgers van de Courier, aan de vinders van de
ballonnen van onze ballonnenwedstrijd, en aan jonge helpers bij onze
boswerk-actie.
Van de gemeente Hilversum zijn stukken ontvangen m.b.t. de
watervoorziening van de vijvers. Er zal bij de Riebeeckvijver grondwater
worden opgepompt waarmee ook de vijvers van Anna's Hoeve op peil
zullen worden gehouden. Dit is weer een mooi succes voor onze
vereniging, die op zo'n voorziening had aangedrongen. Nadat twee nog
vereiste vergunningen zullen zijn verkregen, zal het systeem spoedig in
bedrijf komen. In de Courier komt hierover een stukje met nader uitleg.

Op een vraag van de heer Keiler wordt geantwoord dat onze vereniging niet door
de gemeente is benaderd inzake een eventuele Stedenband. Mogelijk heeft de
gemeente alleen bepaalde categorieën van Hilversumse instellingen hiervoor
benaderd.
De voorzitter meldt dat hem is gevraagd om zitting te nemen in een commissie die
zal adviseren wat er moet gebeuren met vervuilde grond in Hilversum-Oost.
Morgenochtend is de eerste vergadering. Ook hierover volgt in de Courier nadere
informatie.

4.

Terugblik op de viering van het 10-jarig bestaan
De verhalenwedstriJd, en de feestelijke prijsuitreiking op 28 mei met de daaraan
gekoppelde ballonnenwedstrijd, hebben het bestuur flink wat werk opgeleverd,
eigenlijk meer dan tevoren was gedacht. Het was wel jammer dat het aantal
verhalen (20, op ongeveer 700 uitnodigingen) minder was dan we hadden
gehoopt, maar de jury was erg tevreden over de kwaliteit. Ook konden we nu alle
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deelnemers een prijsje geven. Op 28 mei was het jammer genoeg slecht weer.
Daardoor viel het aantal deelnemers aan het feest ook wat tegen, maar het was
toch een leuke miqdag, en de ballonnenwedstrijd kon gelukkig wel doorgaan. De
twee hoofdprijswinnaars waren zo slim geweest hun ballonnen aan elkaar te
knopen ...
Op 21 juli, ongeveer gelijk met het verschijnen van de extra "Courier" met alle
verhalen, verscheen de meeste verhalen ook in de Gooi- em Eemlander op twee
pagina's van "Klas in de Krant".
Zes bedrijven en winkels hebben ons met geld of natura gesponsord, waar wij
heel dankbaar voor zijn.

5.

Activiteiten van het bestuur
Er is regelmatig overleg met het Goois Natuurreservaat en (over enkele zaken
waar de gemeente nog over gaat) met de gemeente.
De volgende onderwerpen worden genoemd:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

TOEZICHT EN VERGUNNINGEN. De wielerclub, atletiekclub en visclub
krijgen van het GNR toestemming voor hun wedstrijden, met voorwaarden
om het gebied weer netjes achter te laten. Daarop wordt achteraf
gecontroleerd. Hr. Keiler zegt te hebben geconstateerd dat die controle
inderdaad gebeurt.
Van de zomer is er helemaal achteraan op Anna's Hoeve een
openluchtmuziekfeest gestart zonder vergunning. We hebben daarover
geklaagd, en daarna heeft het GNR er een eind aan gemaakt en procesverbaal opgemaakt.
Omdat het HONDEN-AANLIJNGEBOD rondom de speelweidevijver niet
te handhaven was, heeft het GNR dat afgeschaft. Maar men houdt wel
vast aan een aanlijngebod gedurende het broedseizoen (15 maart - 15
juli) in het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij de vijver, vóór en
achter de snelweg. Ieder jaar zat dit met bordjes worden aangegeven.
Ook hiervoor komt informatie in de Courier.
PARKEERTERREINEN tegenover het restaurant en bij de visplaats.
Er zijn drie toegangen: twee "poortjes" waar geen caravans enz. door
kunnen, en een slagboom. Er was onduidelijkheid waar vrij geparkeerd
mag worden. Dat is nu precies uitgezocht. Op het terrein tegenover het
restaurant moeten niet-restaurantbezoekers worden toegelaten zolang er
plaats is. Bij de "poortjes" staat dat het terrein alleen voor
restaurantbezoekers is. Dat klopt dus niet.
Het deel van het parkeerterrein bij de visplaats ligt op GNR-terrein en is
helemaal openbaar. Een onbekende doet hier soms de slagboom dicht.
Dat klopt dus ook niet, en daar zal wat aan gedaan worden.
PARKEREN IN DE BERM (tussen sportvelden en restaurant).
Ondanks het parkeerverbod en de aanwezigheid van grote
parkeerterreinen, wordt er regelmatig in de berm geparkeerd. De pOlitie
heeft geen tijd en zin om hier iets aan te doen, en de gemeente wil er
geen geld in steken omdat men de situatie daarvoor niet onveilig genoeg
acht. Wij blijven er naar streven om op een goedkope manier het
bermparkeren onmogelijk te maken.
De ZITBANKEN op Anna's Hoeve zullen hopelijk in 1995 worden
schoongemaakt en waar nodig opnieuw gebeitst.
We zouden graag op een aantal plaatsen INFORMATIEBORDEN
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g.

h.

i.

6.

geplaatst zien, zoals op zoveel andere natuurterreinen in het Gooi.
Jammer genoeg vindt het GNR Anna's Hoeve daarvoor (nog) niet
belangrijk genoeg. We blijven proberen om daar verandering in te krijgen.
Het AFGESLOTEN DEEL VAN DE UEBERGERWEG, thans een
verwaarloosde asfaltweg, zou volgens ons beter een zandweg kunnen
worden met een (goed onderhouden) toeristisch fietspad er langs. Het
GNR steunt ons in dit idee, en de aanwezige leden staan er ook achter.
Maar we moeten nog wel wat geduld hebben, want het heeft geen zin de
situatie te veranderen vóórdat de geplande sanering van de vijvers heeft
plaatsgevonden. Want daat komen natuurlijl<. veel zware vrachtwagens
aan te pas.
GEVAARliJKE BOMENfTAKKEN. in ieder bos gaat ~vel eens een tak of
een hele boom dood. Bij het moderne bosbeheer hoort ook dood hout in
het bos. Men haalt dus niet alles wat dood gaat meteen weg. Bij storm
kan men dus beter onder de bomen vandaan blijven. Maar als men in
Anna's Hoeve ergens een situatie aantreft die duidelijk gevaar oplevert,
dan komt het GNR wel in aktie.
Een UITKIJKPOST bovenop de berg blijft op ons verlangiijstje staan.
Maar ... wie zal dat betalen? Het GNR vindt-ook dit niet belangrijk genoeg.
Zou er misschien een persoon of bedrijf/organisatie zijn die dit een leuk
doel vindt om te sponsoren?

Schoonmaak~

en boswerkakties

Het aantal vrijwilligers dat bij deze akties komt helpen is in 1994 nóg verder
teruggelopen. De voor 29 oktober geplande schoonmaakaktie is niet doorgegaan
omdat ook enkele bestuursleden verhinderd waren, en we het niet meer zagen
zitten. Bij de boswerkaktie van 10 september kwam er buiten de bestuursleden
precies 1 volwassene helpen, met zijn twee kleine zoontjes. Op deze manier heeft
het geen zin meer. Doorgaan of stoppen? Of het initiatief en de organsatie
overdragen aan het GNR (met het risico dat de dan helemaal niets meer gebeurt
buiten het minimum onderhoud van het GNR)? Ook onder de scholen lijkt de
animo om met een of meer klassen te komen helpen met zagen of schoonmaken,
veel kleiner dan vroeger.
De heer Keiler bepleit doorgaan. De akties zijn nog steeds heel belangrijk. Hij
denkt dat er wel degelijk jongeren bereid zijn om te komen helpen. Maar hoe
bereik je zulke belangstellenden? We doen al het mogelijke om de akties onder de
aandacht van velen te brengen, maar schriftelijke oproepen blijken niet meer te
werken.
Hr. Keiler stelt voor om andere verenigingen om hulp te benaderen. Mevr.
Brandenbu rg denkt daarbij aan de jeugdtrainers van de sportclubs op Ann's
Hoeve.
Is een door-de-weekse dag (zoals vroeger) misschien toch beter dan de zaterdag
die we de laatste jaren kozen? Of een zomeravond?
Tien jaar geleden kwamen er 30 tot 40 helpers, en dan kon je met enkele akties
per jaar héél wat doen. Een andere aanpak zou zijn: het vormen van een klein
vast groepje vrijwilligers die een bepaalde taak "a.dopteren" en zich daarvoor ook
verantwoordelijk gaan voelen, en heel regelmatig daarvoor aan het werk gaan. In
Laren bestaat al jarenlang zo'n groep voor het onderhoud van de Postiljonhei.
Misschien werkt dit beter, maar het vormen van zo'n vaste groep lijkt ook niet
eenvoudig .
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Reacties van onze niet ter vergadering aanwezige leden zijn ook van harte
welkom!

7.

Rondvraag
Voorzitter Toes heeft vandaag in de krant gelezen dat de kynologenclub op het
voormalige Gooise Boys terrein komt, en is daar niet blij mee. Hierover ontstaat
discussie. Verscheidene leden menen dat het hier gaat om goed opgevoede
honden (en honde-eigenaren), en dat het met overlast en vervuiling wel mee zal
vallen. De tijd zal het leren.
Mw. Gouda (bezorgster van de Courier) vraagt of de bezorgers dit jaar eens een
ander kerstcadeautje kunnen krijgen. Dit zal worden bekeken. Hr. Keiler vraagt
naar het lange-termijnbeleid van het GNR voor Ann's Hoeve. Er was een door de
Gemeenteraad vastgesteld beheersplan. dat spoort met de doelstelling van onze
vereniging (behoud als natuurgebied met rustige recreatie). Het voorste deel
parkachtig, en het achterste deel wat natuurlijker. Het GNR heeft de "intentie" van
dit beleidsplan moeten overnemen en kan het beleid niet ingrijpend veranderen
zonder akkoord van de gemeenteraad. Onze vereniging houdt dat in de gaten en
heeft in het verleden a! een keer met succes ingegrepen toen het GNR zich daar
volgens ons niet aan hield!

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan allen, en geeft het woord aan
onze gastspreekster.
Mevrouw Inge Brandenburg, voorlichtster bij de Vereniging Natuurmonumenten,
biechtte eerst op wat voor katte kwaad ze als kind op Anna's Hoeve heeft uitgehaald, en
onthaalde ons vervolgens op een boeiend betoog, ondersteund met prachtige dia's. Zij
liet ons kennismaken met de diverse vormen van natuurbeheer, van ouderwets tot
modern, en van "intensief beheer" tot "klapstoelbeheer". Dat laatste houdt in dat je als
het ware in je stoel gaat zitten kijken wat de natuur er van maakt, vrijwel zonder in te
grijpen. Voor welk beheer wordt gekozen, hangt af van de omstandigheden.
Ook in de toegangsregels voor bezoekers is veel aan het veranderen. Vroeger mocht
vaak alles of niets (hek eromheen en wegblijven). Steeds meer natuurgebieden worden
vrij toegankelijk, maar onder redelijke voorwaarden, bijv. op de blijven en honden aan
de lijn.
Het is jammer dat zo weinig leden deze voordracht hebben bijgewoond.
Gerard Peet,
secretaris
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Als nieuwe secretaris màg ik voor het eerst aan de leden van de vereniging verslag
uitbrengen van hetgeen er in het afgelopen jaar is gebeurd.

BESTUUR
In 1994 bestond het bestuur uit de volgende personen:
G.Toes
H.A.P.Kreijkamp
G.M.J.B.Peet
J. Deijs
J. Harder
Mevr. H. Toes
J.G. van Dijk
Mevr. S.C.G . Schlüter

Voorzitter
Secretaris
Secretaris
Penningmeester
2e Voorzitter
29 Secretaris/Ledenadministratie
2e Penningmeester
Lid

Aftredend
Aftredend
Benoemd
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

1997
1994
1994, aftredend 1997
1996
1996
1997
1996
1995

Tijdens de jaarvergadering werden de heer G. Toes en mevr. H. Toes herkozen. De
heer Toes zou het voorzitterschap graag overdragen aan een opvolger, maar omdat die
nog niet beschikbaar was, had hij zich herkiesbaar gesteld. De heer Kreijkamp is
secretaris van onze vereniging geweest sedert 11 november 1989. Om
gezondheidsredenen was het hem niet mogelijk om het secretariaat te blijven vervullen.
Gelukkig was er eind 1993 een opvolger gevonden in de persoon van de heer G. Peet,
die tijdens de jaarvergadering kon worden benoemd.

LEDENBESTAND
Ons ledenbestand bestond op 31 december 1993 uit 725 leden. In het jaar 1994
werden er er 9 nieuwe leden ingeschreven; wegens overlijden, opzegging (bijna altijd
wegens verhuizing) en contributieschuld werden 46 leden afgevoerd. Op 31 december
1994 waren er derhalve 688 leden ingeschreven.
In 1990 is ons ledental na een flinke publiciteitscampagne gegroeid tot ca.800. Het is
jammer dat het ledental in de laatste vier jaar geleidelijk weer is gedaald. Ook de
publiciteit rondom ons 10-jarig bestaan in 1994 heeft die trend niet kunnen keren. Eind
1994 heeft het bestuur zich beraden over nieuwe stappen om het ledental weer
omhoog te krijgen. Hiervoor zijn o.a. de sportclubs van Sportpark Anna's Hoeve
benaderd.

ANNA's HOEVE COURIER
De redaktie van de Courier bleef in 1994 ongewijzigd en bestond uit de volgende
personen: mevr.H .Barlo, mevr.D.Deijs, hr.W.Deijs, mevr.H.Toes.
De Courier verscheen in 1994 drie maal: in maart, juli en oktober. Het streven is 4x per
jaar. Het extra dikke julinummer bevatte o.a. alle verhalen die door schoolkinderen
waren geschreven in het kader van onze Jubileumwedstrijd. Het totale aantal pagina's
(49) was daardoor vrijwel even groot als van 4 Couriers van gemiddelde dikte.
Tijdens de jaarvergadering kreeg de redaktie van de leden een pluim voor de
uitstekende wijze waarop ons ledenblad wordt verzorgd.
Ook onze ca.25 bezorgers verdienen onze dank. Het grootste deel van de Couriers
wordt door deze vrijwilligers rondgebracht, en dat bespaart onze vereniging een groot
bedrag aan portokosten.
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De redaktie zou wel graag wat meer kopy van de leden willen ontvangen.

BESTUURSVERGADEijlNGEN
In 1994 kwam het bestuur 7 maal in bestuursvergadering bijeen, telkens om beurten bij
één van de bestuursleden thuis. Op bijna elke vergadering is het bestuur voltallig
aanwezig. Daarnaast zijn er veelvuldige contacten tussen bestuursleden, telkens
wanneer dat nodig is.
LEDENVERGADERINGEN.
De twee statutair voorgeschreven ledenvergaderingen vonden plaats in een zaal van de
Ontmoetingskerk. Ondanks een aantrekkelijk na-programma was de opkomst van de
leden teleurstellend laag : 16 leden tijdens de jaarvergadering, 11 leden tijdens de
novembervergadering.
Tijdens de jaarvergadering op 27 april werd afscheid genomen van de scheidende
secretaris en een nieuwe secretaris benoemd.
In de rondvraag wei d o.m. aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud van
het afgesloten deel van de Liebergerweg. Het bestuur heeft dit "opgepakt" en komt daar
op terug.
In de ledenvergadering van 9 november werd teruggeblikt op de viering van ons
tienjarig jubileum, en verslag gedaan over de vele onderwerpen betreffende Anna's
Hoeve waar wij als vereniging "achter aan zitten" in onze contacten met het Goois
Natuurreservaat (GNR) en de Gemeente Hilversum.
HET TIENJARIG JUBILEUM
In 1994 vierde onze vereniging haar tienjarig bestaan. (De oprichtings- vergadering
vond plaats op 17 april 1984.) Voor de viering van dit jubileum is veel werk verzet,
vooral door de jubileum- commissie bestaande uit de bestuursleden J.Harder, J.v.Dijk
en mevr. S. Schlüter.
Leerlingen van de groepen 6-7-8 op 6 basisscholen in de wijde omgeving van Anna's
Hoeve konden meedoen aan een verhalenwedstrijd. Er kwamen 20 verhalen binnen,
geschreven door 20 meisjes en 1 jongen. Een deskundige jury, bestaande uit Jaap
Lodewijks (Gooi- en Eemlander), Frank du Mosch Üeugdjournaal} en Martin Ros
(Arbeiderspers), beoordeelde de verhalen en koos per groep de hoofdprijswinnaars. Er
was overigens een prijs(je) voor alle inzenders. De feestelijke prijsuitreiking, waarvoor
alle kinderen en andere belangstellen- den werden uitgenodigd, vond plaats op
zaterdag 28 mei in de gymzaal aan de Anthony Fokkerweg. Aan dit feest was ook een
ballonnenwedstrijd verbonden. Slecht weer dreigde roet in het eten te gooien. De
schade bleef echter beperkt tot een wat tegenvallende opkomst. Er gingen ca.70
ballonnen de lucht in, waarvan er 5 werden teruggemeld. De kinderen die deze 5
ballonnen hadden opge- laten kregen een prijs.
Zes Hilversumse bedrijven verleenden een sponsorbijdrage in geld of in natura voor de
viering van ons jubileum: Brandsma metaalveredeling, boekhandel Rozen- beek,
Rector's Elektroshop, Drukkerij De Vries, bazar Jantje van Alles, en bloemenstal De
Dorstige Wilg.

PUBLICITEIT
Rondom ons tienjarig bestaan verschenen verscheidene artikelen in de Gooi- en
Eemlander en in de Gooi- en Eembode. Op 21 juli verscheen in de Gooi- en Eemlander
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op 2 pagina's "Klas in de Krant" een selektie van 13 verhalen uit de verhalenwedstrijd,
omlijst met foto's en tekeningen.
De geplande boswerk- e.n schoonmaakakties en de vleermuizenwandeling leverden
enkele korte berichtjes op.
In het juni- en decembernummer van de "Buurtkrant" (van buurthuis "Ons Huis") was
een artikel aan onze vereniging gewijd. De redaktie heeft ons aangeboden in ieder
nummer iets van ons te laten horen.
Tweemaal, in juni en oktober, werden onze aktiviteiten vermeld in het Magazine van de
Stichting Regionaal Natuur- en Milieu-educatiecentrum voor het Gooi en omstreken.
Met dit blad worden alle scholen in de regio ingelicht over alles wat er georganiseerd
wordt op het gebied van natuur en milieu.
Op maandagavond 29 november werden twee bestuursleden uitgebreid geïnterviewd in
het radioprogramma "Knipoog naar Middernacht" van (lokale) Omroep Hilversum.
Rond de Kerstdagen en met Oud en Nieuw heeft het bestuur op de Kabelkrant een
groet geplaatst om alle lezers het beste toe te wensen.

AKTIVITEITEN IN HET TERREIN
Zoals gebruikelijk waren er 2 boswerk- en 2 schoonmaakakties gepland. Ondanks
diverse oproepen (via de Courier, berichtjes in de pers, huis-aan-huis-brieven en
persoonlijke banadering van vroegere helpers) bleef het aantal vrijwilligers ver beneden
de verwachting:
boswerk-aktie
schoonmaak-aktie
boswerk-aktie

zaterdagochtend 12 maart:
zaterdagochtend 9 april:
zaterdagochtend 10 sept:

6
9
6

Alle keren inclusief bestuursleden. Er kwamen slechts enkele niet-bestuurs- leden
helpen.
Er was nog een schoonmaakaktie gepland voor zaterdag 29 oktober. Toen echter bleek
dat op die datum enkele bestuursleden verhinderd waren, en er ook geen geschikte
andere zaterdag omstreeks die tijd was te vinden, moest worden besloten deze aktie af
te blazen.
Zowel in bestuursvergaderingen, in het overleg met het GNR, als in de ledenvergadering van november, is van gedaChten gewisseld over de vraag op welke manier
de belangstelling voor deze akties weer opgevijzeld zou kunnen worden. De
ledenvergadering vond het geen goed idee om er maar mee te stoppen.
Voor de drie wèl gehouden akties gold dat er toch fijn en veel gewerkt is. Bij de
schoonmaakakties werden een kleine 20 vuilniszakken met troep afgevoerd, en bij de
boswerk-akties is langs de speelweide-vijver een grote hoeveelheid Amerikaanse
vogelkers (prunus) gekortwiekt of verwijderd.
Eén van de ideeën voor de boswerk-aktie was om, inplaats van (of in aanvulling op)
twee "grote" akties per jaar, met een klein trouw groepje vrijwilligers veel vaker aan de
slag te gaan. Het bestuur heeft besloten om niet eerst ellenlang te gaan bepraten hoe
dat opgezet zou moeten worden, maar om er op proef gewoon zélf maar mee te
beginnen.
Zo is er nu elke woensdagmiddag vanaf half twee tot ongeveer half vier, behalve bij
slecht weer, een groepje van ongeveer 4 vrijwilligers (merendeels bestuurs- leden)
prunus aan het kappen. De tijd zal leren of dit experiment slaagt.
De ervaringen van de eerste werkmiddagen (14 en 21 december) waren bemoedigend.
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Op dinsdagavond 26 juli werd er een "vleermuizen-speurtocht" door Anna's Hoeve
gehouden. Onder leiding van Jelle Harder werd een rondwandeling gemaakt, waar- bij
op een aantal plaatsen yleermuizen werden opgespoord met een detector die het
onhoorbare "geluid" van vleermuizen hoorbaar maakt. Ook werden er enkele
vleermuizen in de schemer gezien, maar het bleek erg moeilijk te zijn om ze tegelijk te
"horen" en te zien.
Aan deze aktiviteit deden 15 volwassenen en 6 kinderen mee.
OVERIGE CONTACTEN EN AKTIVITEITEN
Sedert de overdracht van Anna's Hoeve aan het GNR, gaat de Gemeente alleen nog
over het verkeer, het vijverwater en bodemsanering. Over deze zaken vindt incidenteel
overleg plaats met gemeente-ambtenaren.
Wat betreft het verkeer, hebben o.a. het bermparkeren en de slagboom tegenover het
restaurant (een van de toegangen tot de grote parkeerplaats) de aandacht.
Wat betreft het wate r in de vijvers, kan een belangrijk succes worden gemeld. In 1992
heeft onze Vereniging de gemeente verzocht een pomp te slaan bij de Riebeeckvijver
om grondwater op te pompen waarmee de waterstand in de vijvers van Anna's Hoeve
op peil kan worden gehouden. In 1994 heeft de gemeenteraad voor dit doel 50.000
gulden uitgetrokken. Naar verwachting zullen er dus ingaande 1995 geen problemen
meer zijn met de waterstand van de vijvers.
Wat betreft bodemsanering: in het najaar van 1994 heeft de Gemeente een begeleidingsgroep ingesteld die B& W moet adviseren over de aanpak van het vervolgonderzoek naar de bodemverontreiniging op de voormalige stortterreinen en
vloeivelden Over 't Spoor, inclusief Anna's Hoeve. De voorzitter vertegen- woordigt
onze vereniging in deze commissie. Jammer genoeg is er nog geen saneringsplan voor
de vijverbodems en de speelweide.
Met het GNR werd overleg gepleegd op 18 januari en 8 november. Daarbij kwam een
groot aantal onderwerpen aan de orde, o.a.: toezicht en vergunningen, ganzen,
honden-aanlijngebod, zitbanken, aanplant van knotwilgen, plaatsing van informatieborden, schoonmaak-akties en bosbeheer. Uit dit overleg blijkt dat het GNR wel
het beste vóór heeft met Anna's Hoeve, maar helaas ook dat dit gebied bij het GNR niet
hoog op het prioriteitenlijstje staat. Wij moeten dus "op het aambeeld blijven hameren".
Na het laatste overleg heeft het bestuur besloten dat we ons meer willen gaan
bezighouden met de vraag hoe Anna's Hoeve beheerd moet worden . Wat is het GNR
van plan (en in welke volgorde), wat vinden wij zelf belangrijk, en kunnen wij daar met
vrijwilligerswerk een bijdrage aan leveren? Hierover is het laatste woord nog niet
gezegd.
SLOT
Er is nog veel te doen om het gebied van Anna's Hoeve verder te verbeteren, en in
goede staat te houden. Het bestuur heeft er de handen vol aan.
Het bestuur zou alleen willen dat meer leden, buiten het bestuur en de Courier-redaktie,
hun betrokkenheid zouden tonen door meer te doen dan het betalen van contributie en
het lezen van het ledenblad!
Gerard Peet
secretaris

)

Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o.

Financieel jaarverslag boekjaar 1994
Uitgaven

Inkomsten
Saldo kas per 1-1-1994
Saldo giro per 1-1-1994
Saldo bank per 1-1-1994
Saldo plusrekening per 1-1-1994
Contributie
Rente giro
Rente plus rekening
Giften

ti
fl

ti
ti
ti
ti

11
fl

11
Officiele inkomsten contributie 11 5477,10
Ledenbestand per 31-12-1994: 688 leden

123,98
4768,48
1769,26
5159,21
5554,95
15,87
206,51
351,20

17949,46

Kamer van Koophandel
Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Diverse activiteiten
Anna's Hoeve Courier
Porto kosten
Ledenadmi nistratie
Schoonmaakakties
Vergaderkosten
Teveel betaalde contributie
Drukwerk
Saldo kas per 31-12-1994
Saldo giro per 31-12-1994
Saldo bank per 31-12-1994
Saldo plus rekening 31-12-94

fl
fl
ti
fl
fl
fl
fl
ti

ti

61,00
12,68
101,90
1252,83
1202,45
332,30
524,69
269,81
409,30
77,85
103,85
94,63
5624,93
2515,52
5365,72

fI

17949,46

fl
fl
fl
fl
ti

ti

.......

w
I
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Begroting boekjaar 1995
Uitgaven

Inkomsten
Saldo 1994
Contributie
Rente

ti
ti
fl

13600,80
5500,00
250,00

ti

19350,80

Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Anna's Hoeve Courier
Drukwerk
Porto kosten
Ledenadmin istratie
Schoonmaakakties
Vergaderkosten
Kamer van Koophandel
Diverse activiteiten
Batig saldo

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti

350,00
400,00
2000,00
750,00
600,00
750,00
250,00
750,00
61,00
3000,00
10439,80

ti

19350,80

PREHISTORISCHE BOOM
Volgens de boeken van de paleologen was hij al miljoenen jaren geleden uitgestorven,
maar hij blijkt anno 1995 nog altijd bijzonder levendig te zijn.
In Australië in een diepe kloof in het Woollemi National Park werd een reusachtige
pijboomsoort ontdekt waarvan wetenschappers dachten dat ze zo'n vijfenzestig miljoen
jaar geleden - samen met de dinosaurus - was uitgestorven. Het gaat om een conifeer
die welig tierde tussen het Jura (195 tot 140 miljoen jaar geleden) en het Krijt (140 tot
65 miljoen jaar geleden). Voor paleologen was de pijnboomsoort, die - naar zijn
vindplaats - Woollemi-coniteer werd genoemd, tot nu toe uitsluitend als fossiel bekend.
Maar drieëntwintig volwassen exemplaren en zestien zaailingen werden levend in het
vrijwel ontoegankelijke Woollemi Park (op tweehonderd kilometer van Sydney) door een
boswachter gevonden. De Woollemi pijnboom is herkenbaar aan zijn gedrongen,
wasachtige blad en bobbelige bast. Sommige van de ontdekte exemplaren zijn tot
veertig meter hoog, met een diameter van drie meter aan de voet. Wie de boom met
eigen ogen wil gaan bewonderen, moet worden teleurgesteld. Om souvenirjagers te
ontmoedigen, wordt de vindplaats van de conifeer geheimgehouden.
Hettie Barlo
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DE OUDSTE GESCHIEDENIS
Ontstaan van het landschap
In de voorlaatste ijstijd kreeg het Gooi zijn hoofdvorm. In die tijd (Saalien of Riss-ijstijd
ongeveer 100.000 jaar voor Christus) kwam het landijs vanuit het noordoosten en
duwde zand en grind voor zich uit. Het werd opgestuwd tot heuvels en ruggen, de
zogenaamde stuv'Jwallen.
In de laatste ijstijd (Weichselien of Würmijstijd ongeveer 30.000 jaar voor Christus)
bereikte het landijs het Gooi niet meer. Wel werden in een ijzig koud klimaat stuifzanden
afgezet. Men spreekt ook wel van dekzanden. Op verschillende plaatsen in het Gooi
werd het zand weer opgeblazen tot heuveltjes, ook wel landduinen genaamd (ten
onrechte wordt de berg van Anna's Hoeve op de geomorfologische kaart 32 West
aangeduid als landduin).
Bewoning van het Gooi vond reeds vroeg plaats. Uit het Mesolithicum (6000 jaar voor
Christus) zijn vondsten gedaan bij de Aardjesberg, bij het Laarder Wasmeer en bij de
Witte Bergen.
Gedurende het Neolithicum (3000-1500 jaar voor Christus) ontstonden de heidevelden.
De bewoners bleven langer op een plek wonen. Zij kapten het bos. Takken en blaadjes
werden als veevoer gebruikt. Resterend hout werd verbrand. De as, aangevuld met
dierlijk mest vormde de bemesting van de akkertjes.
In het landschap vinden we van die bewoners thans nog sporen: grafheuvels. Een
verklaring van de naam Liebergerweg herinnert volgens J. Reinboud daaraan:
Lieberger = Lijkberg = grafheuvel.
In de Bronstijd (1800-1000 jaar voor Christus) en later de IJzertijd werden de doden
gecremeerd en bijgezet in grafheuvel of urnenveld. Na de grote Volksverhuizing is er in
de 7e en 8e eeuw weer bewoning in "ons gebied". Sporen daarvan werden in
1917/1918 gevonden . Bij de bouw van de fabriek van Polak en Schwarz (later IFF)
stuitte men op een groot aantal vondsten: een klokbeker, twee urnen, twee ijzeren
zwaarden, twee ijzeren speerpunten, een kegelvormig glaasje zonder voet, kralen, een
spinsteentje, bronzen ringen en naalden en een schedel met een losse onderkaak.
Voor de omgeving van Anna's Hoeve sluiten de geschiedenisboeken even.
Ondertussen ontstond de nederzetting Hilversum. We kennen misschien allemaal het
verhaal van Hille en Hilfert wel. Zeker de mensen die bij het verlaten van de Lagere
School het boek van Cor Bruyn 'Ons Hilversum' ontvingen.
Hilversum is van oorsprong een boerendorp met een interessant landbouwsysteem.
Rond de brinken werden de boerderijen gebouwd. Om de dorpen lagen de akkers, in
het Gooi engen genaamd, denk bijvoorbeeld aan de Oosterengweg. Men verbouwde op
de akkers onder andere Rogge, Gerst en Boekweit. Vee werd gehouden op de
meenten (weidegronden in het noorden van het Gooi).Rond de engen bevinde zich de
uitgestrekte heidevelden. Hier liet men de schapen lopen die men nodig had voor de
mest. Dat de schapen ook wol gaven was een belangrijke bijkomstigheid. De mest werd
vermengd met heideplaggen (de zogenaamde potstal-methode). Ook gebruikte men de
heide om heidestruiken te snijden. Daar werden bezems van gemaakt.
Werd de Heide te veel afgeplagd, dan ontstonden er soms zandverstuivingen die zich
makkelijk konden uitbreiden. Voorbeelden zijn de Witte Bergen en de zandverstuivingen
rond het Laarder Wasmeer.
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Nu ik toch bij het Wasmeer ben kan ik de vermoedelijke naamsoorsprong vertellen:
vroeger werden de schapen eerst gewassen voordat men de dieren ging scheren.
Schone, gewassen wol I~verde meer geld op!
Anna's Hoeve (gemeente Hilversum) ligt even ten zuiden van het Laarder Wasmeer.

Het tij keert
De Gooise heidevelden danken hun bestaan aan dat landbouwsysteem en een
beherende organisatie (marke-organisatie), de Erfgooiers. Vanaf 1634 spreekt men ook
van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland.
De landsheer, later de Staat, was eigenaar. De Erfgooiers hadden bepaalde
gebruiksrechten, vastgelegd in een zogenaamde schaarbrief. De eerst was van 1404.
De bewoners hadden echter ook lasten of verplichtingen. Bekend zijn onder andere
'koptienden', 'bostienden' en 'thinsen'. Allemaal vormen waarbij een gedeelte van de
opbrengst moest worden afgestaan.
De landbouw in onze streken bleef eeuwenlang gehandhaafd. Echter in de 18e eeuw
ging een deel van de bevolking zich toeleggen op spinnen en weven.
In de 1ge eeuw had de landbouw in het Gooi een moeilijke tijd. Steeds meer mensen
zochtne hun werk in de spinnerijen en weverijen. De fabrteksarbeiders van wollen
tapijten en koeharen vloerkleden moesten hard werken en hadden een slecht en
ongezond bestaan.
Toch is er sprake van enig welstand. Met name de fabrikeurs (eigenaren van weverijen
en spinnerijen) kunnen genoemd worden.

)

Na de Franse tijd kampte het Rijk met een enorme staatsschuld. Bovendien vond het
Rijk dat een marke-organisatie als Stad en Lande de agrarische vooruitgang
tegenwerkte.
Er kwamen in 1809 en 1824 voorstellen tot opheffing van de marke-organisatie. De
Erfgooiers waren woedend. Aantasting van de gronden betekende aantasting van hun
rechten.
Maar in 1836 was het zover. Er kwam een opdeling van de heidegrond. Een deel kwam
in eigendom van de Staat (het Domein) en kon nu verkocht worden. Het andere deel
werd eigendom van Stad en Lande.
In 1843 is er een tweede heideverdeling waarbij er wederom terreinen aan Domeinen
werden toegewezen en dus verkocht konden worden. Een voorbeeld hiervan is de
aankoop van gronden langs de straatweg op Soestdijk door E. van der Velde (Hoeve te
Heide = Heidepark) voor een bedrag van fl. 830,00.
De gronden in de omgeving van (het latere) Anna's Hoeve werden in 1844 bijna
verkocht. Het Domein vekoos echter een strook grond van 20 bunders langs de weg
van Trompenberg naar Crailoo. Het Domein verkreeg later toch de gronden. In 1845
werden de gronden verkocht aan Gerardus Vrolik uit Amsterdam.

Dit is een hoofdstuk uit het boekje "Anna's Hoeve" door C. van Aggelen, wat ter
gelegenheid van ons 5-jarig jubileum is uitgegeven.
Het boekje is nog verkrijgbaar en kost fI. 5,00.
U kunt het verkrijgen bij de heer Toes Weberstraat 1 in Hilversum.

)
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DE WOENSDAGMIDDAGCLUB

--

Elke woensdagmiddag O,m 13.30 uur verzamelen zich een aantal leden bij de slagboom
op de hoek van de Anthony Fokkerweg en Liebergerweg om een paar uur zich te gaan
bezighouden met prunlJsbestrijding.
Bij slecht weer worden er andere afspraken gemaakt.
Deze groep mensen kunnen er nog wel een paar bij gebruiken. Gereedschap hoeft u
niet mee te nemen daar zorgt de vereniging voor. Leeftijd speelt geen rol tussen de 50
en 70 jaar is iedereen welkom, jonger is natuurlijk ook altijd goed.
Wilt u nadere inlichtingen belt u dan met de heer J. van Dijk: 035-937966.

BOMEN HAKKEN
We gingen woensdag 8 februari bomen hakken. Mams had er voor gezorgd dat we mee
gingen. Ze dacht waarschijnlijk: ik moet me toch ergens op uit leven. Nou, en dat werd
zo'n boompje. Het bomen hakken gebeurde bij Anna's Hoeve.
De opdracht was om alle Amerikaanse vogelkers om te zagen, hakken of er uit te
rukken. Alle boompjes werden daarna op een takkenwal gelegd.
Dat heeft drie voordelen:
1. Dan kunnen er dieren zoals muizen, vogels, insekten en andere dieren in leven.
2. Dan kunnen honden niet over zo'n takkenwal springen.
3. En als laatste dat dan alle boompjes netjes op een stapeltje liggen.
Na een uur hadden we even pauze, en aten we een mandarijntje. Daarna gingen ik en
Christine nog een half uur verder, want ik moest toen naar muziekles. De andere drie
mannen gingen nog verder tot het ging regenen. Toen we thuis kwamen roken we
helemaal naar de Amerikaanse vogelkers, want je moest een takje afbreken om te
ruiken of het wel een Amerikaanse vogelkers is. Deze stinken nogal.
Sietske Tamminga, 12 jaar
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JEUGDPAGINA
We hadden in de vorige courier weer een puzzeltje die wat makkelijker was, gezien de
grote aantal inzendingen, De oplossing was: in Anna's Hoeve kan je leuk wandelen
rondom de vijvers.
We hebben deze keer drie prijswinnaars uitgekozen. De prijswinnaars zijn: Bas Huijten,
Simon Toes en Maertijne Verweij. Voor jullie is er attentie onderweg.
Hieronder vind je een tekening met een wirwar aan lijnen. Elke lijk loopt naar een letter,
als je bij nummer 1 begint en de lijnen goed volgt, kun je vinden hoe deze tijd van het
jaar heet.
Stuur dit woordje voor 9 juni 1995 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: 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: ........................... ............................................................. .

,
C :r z.) -
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 12, nummer 2, 1995
is een uitgave van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april
1984.
Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

G. Toes Weberstraat 1 1223 JS Hilversum tel. 855951
G.M.J.B. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hiiversum tel.215168
J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 858965
J. van Dijk, J. Harder, S.C.G. Schlüter, H.Toes.

Contributie:
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Na de goed bezochte jaarvergadering, hetgeen mede te danken was aan de inleiding
van ons lid de heer C. van Aggelen en die ons drie nieuwe leden op leverde. gaan wij
over tot de orde van de dag.
De bosploeg onder leiding van de heer J . van Dijk is nu wel even gestopt met hakken
en zagen in verband met de broedperiode. Maar, andere werkzaamheden kondigen
zich aan zoals het verwijderen van de uitlopers op de afgezaagde prunusstammen.
Gezien het resultaat van vele uren werk op de woensdagmiddagen is dat nog heel wat.
U kunt ons daarbij helpen, want bezig zijn in het bos doet de spieren ontspannen en
bevordert een goede nachtrust.
U kunt zich aanmelden bij de heer J. van Dijk, Duivenstraat 10 te Hilversum tel. 837966.
De heer van Dijk is niet vaak thuis dus bellen is gewenst.
Uw voorzitter
Gert Toes
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IN MEMORIUM HENK KWAPPENBERG
Op 12 juli j.1. overleed Henk Kwappenberg op de leeftijd van 75 jaar.
Henk was één van de oprichters van onze vereniging en onze eerste penningmeester.
Gedurende een aantal jaren heeft hij deze functie met veel zorg vervuld. Zijn financiële
verslagen gaven te zien dat er niet met de penningen werd geknoeid. Hij beleefde de
groei van de vereniging mee, van nul tot bijna 1000 leden toen hij zijn taak teruggaf.
Ook in zijn laatste levensjaren gaf hij blijk van belangstelling voor de vereniging. Wij
kunnen stellen dat wij een goede vriend hebben verloren . Een delegatie van het
bestuur begeleidde hem op zijn laatste gang.
Uw voorzitter
Gert Toes
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LIEBERGERWEG
In februari heeft het bestuur een brief gestuurd naar B. en W. van Hilversum over de
slechte kwaliteit van het afgesloten deel van de Liebergerweg. Begin april heeft het
bestuur antwoord terug gehad. Deze brief is op de jaarvergadering voor gelezen, maar
omdat niet iedereen op de jaarvergadering aanwezig was publiceren wij hierbij de brief
in de courier. Wij willen u als leden een idee geven wat er allemaal gebeuren gaat.

El GEMEENTE HILVERSUM
Het bestuur

dienst stadsontwikkeling
afdeling

: Milieubeheer

telefoon (035) :

292282

ons kenmerk

:

S 37353

uw brief van

: 1 februari 1995
: Liebergerweg

betreft

Aan het bestuur van de Vereniging tot
behoud van Anna's Hoeve e.o.
secretariaat: Diependaalsedrift 20
1213 CP HILVERSUM

datum,

0 4 APR, 1995

Geacht bestuur,
Terecht constateert u in uw brief dat het wegdek van de Liebergerweg bij een bodemsanering
van Anna' s Hoeve zeer waarschijnlijk zwaar zal worden beschadigd. Ij stelt daarom voor om
de weg na uitvoering van de sanering "op te rollen" en er een fietspad van te maken,
Vûoruitiopend daarop verzoekt Li ons de nodige procedures te starten om deze weg aan de
openbaarheid te onttrekken, Nog afgezien van het feit, dat onttrekking aan de openbaarheid of
beter gezegd; herbestemming tot fietspad , simpelweg kan worden bereikt met het plaatsen
van verbodsborden, is de geslotenverklaring al een feit.
Op verzoek van het gemeentebestuur is het door u bedoelde gedeelte bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 december 1962 (afd. 3, nr. 113) voor al het gemotoriseerd verkeer voor gesloten verklaard. Het gebruik van dit gedeelte staat alleen nog open voo r
fietsers en voetgangers. In zoverre is actie onzerzijds niet nodig en kan de weg, wanneer dit
nodig mocht zijn, zonder meer tot fietspad worden gemaakt. Wij zullen t.z.t. de
(publiekrechteiijke) status van dit weggedee lte meenemen bij het op te stellen saneringsplan .
Daarnaast is de weg sinds 1993 eigendom van het Goois Natuurreservaat. Echter, de beheerssituatie is nog niet afdoende geregeld . Hoewel het GNR dus ook verantwoordelijk wordt
voor het onderhoud, wordt dit momenteel nog uitgevoerd door de gemeente. Inmiddels zijn de
nodige herstelwerkzaamheden door ons uitgevoerd.
Met betrekking tot de voortgang van de sanering van Ann a's Hoeve kunnen wij u nog berichten, dat momenteel gewacht wordt op een brief van het provinciaal bestuur aan het Rijk waarin
wordt gevraagd de in november 1994 uitgebrachte offerte te fiatteren. Wanneer alles volgens
planning verloopt zal door de Grontmij een ~aneringsplan worden opgesteld (eind 1995). Dit
saneringsplan gaat dan via de provincie naar het ~ijk om instemming Medio 1996 wordt het
opstellen van het bestek verwacht. Daarna Kan uiteindelijk tot sanering worden overgegaan .
Wanneer wij een optimistische visie hanteren mag in 1997 op een daadwerkelijke uitvoering
worden gerekend.
.
Dit is echter sterk afhankelijk van de medewerking van een aantal overheidsorganen waarop
wij weinig of geen invloed kunnen uitoefenen.
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Zodra echter meer bekend is, zullen wij u via de daartoe geëigende kanalen berichten.
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BODEMONDERZOEK IN ANNA'S HOEVE
In de Gooi- en Eemlander van 22 december stond een artikel over het Milieubeheer van
,
Hilversum.
Anna's Hoeve werd daar ook in vernoemd zoals u in bijgaand artikel kunt lezen. We zijn
inmiddels al weer ruim een half jaar verder en het aanpakken van de sanering van
Anna's Hoeve laat nog steeds op zich wachten.
Buiten dat de bodems van de vijvers vervuild zijn, is dat ook zo met de grond van de
speelweide en de sportvelden. Wij houden u op de hoogte als de plannen daadwerkélijk
gerealiseerd worden en doen u er dan verslag van.
Het bestuur

Bodemonderzoek op zes plaatsen

College aldi.oord met
ton voormilieuheheer
BILVERSUM • Het college van
burgemeester en wethouders
stelt honderdduizend gulden ter
beschikking voor bodemonder.
zoek op zes plaatsen in Hilversum. Tegelijkertijd zijn het saneringsonderzoek van het Laar·
der Waameer en de voorberei.
ding van sanering van . de
A.nna's Hoeve nog even op de
lange baan geschoven.
De gemeente Hilversum wil op
vijf plaatsen een oriënterend onderzoek uitvoeren. de eerste fase
van bodemonderzoek. om de kwaliteit van de bodem vast te stellen.
Er bestaan vermoedens dat de
grond op deze plaatsen verontreinigd is.

tweede fase van bodemonderzoek
aan de Leeghwaterstraat 100 te
kunnen uitvoeren. Tijdens het
oriënterend onderzoek bleek het
grondwater daar ernstig te zijn
verontreinigd met zink. De ernst
van de vervuiling zal nu worden
onderzocht.

Anna's Hoeve
De gemeente Hilversum wil ook
zo snel mogelijk de bodem van
Anna's Hoeve saneren. "Het rijk
is echter nog onduidelijk hierover. Er is ook nog geen saneringsplan". legt E. van der Wel
van de afdeling milieubeheer de
vertraging uit. "De kosten van de

sanering worden geschat op zestig miljoen gulden. Bij zo'n hoog
bedrag betaalt het rijk de kosten
en niet de provincie."
Over het saneringsonderzoek
van het Laarder Wasmeer was onenigheid tussen de provincie
Noord-Holland en het Zuiveringschap Amstel en Gooiland. Het
gaat om de bodem van het meer.
De kwaliteit van die bodems
wordt door zuiveringschappen beheerd. "Het is net bekend geworden dat het Zuiveringschap Amstel en Gooiland de sanering zeker gaat uitvoeren. Wie het nu
gaat betalen weet ik nog niet", aldus Van der Wel.

Wasserijen
Zo zal' aan de Jan van der He- ijdenstraat 52 en 123 gekeken
worden of voormalige brandstofinstallaties gevaarlijke stoffen
hebben achtergelaten. Hetzelfde
zou het geval kunnen zijn aan de
Lorentzweg 59 en de Leeghwaterstraat 127a. De gevolgen van chemische wasserijen en een galvanisch bedrijf voor de bodemkwaliteit aan de Langestraat 99 en 113
en Langestraat 124. moeten ook
in een oriënterend onderzoek
naar boven komen. De kosten van
deze vijf onderzoeken lopen op tot
75.000 gulden en worden door de
provincie Noord-Holland betaald.
Tevens is er door de gemeente
25.000 gulden vrijgemaakt om de

zELFBËHOUD
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DE MUSKUSRAT
De muskusrat, ook wel bisamrat genoemd, is afkomstig uit Noord-Amerika en Canada.
In het begin van deze eeuw is een aantal exemplaren in Europa ingevoerd ten behoeve
van de jacht en voor de bont. Nakomelingen van uitgezette en ontsnapte exemplaren
veroverden als gevolg van hun snelle voorplanting en het ontbreken van natuurlijke
vijanden vrijwel geheel Europa.
Vooral in waterrijke gebieden vonden deze indringers optimale bestaansvoorwaarden.
De laaggelegen delen van Nederland, waaronder vrijwel geheel Noord-Holland, zijn hier
een goed voorbeeld van. En juist door die lage ligging vormt de muskusrat een grote
bedreiging.
HOE ZIET EEN MUSKUSRAT ER UIT?
Een volwassen muskusrat weegt zo'n 1,5 kilo. Van kop tot het puntje van de staart kan
hij 60 cm meten.
De staart, die bijna. de helft van deze lengte uitmaakt, is wel het meest opvallende
kenmerk. Alle zoogdieren die in Nederland in het wild leven, hebben een ronde staart;
die van de muskusrat is echter zijdelings afgeplat. Hij is zwart van kleur en vrijwel
onbehaard. Op het eerste gezicht heeft het veel weg van een paling.
De kop is stomp, de oren zijn klein en bijna geheel in de prachtige donkerbruine (soms
zwart of roodbruine) pels verborgen. De buik is lichter van kleur dan de rug .
Van de opvallend korte voorpoten zijn slechts vier tenen goed zichtbaar. De veel
grotere achterpoten hebben vijf duidelijk zichtbare tenen . Tussen de tenen van de
achterpoten zitten zgn. zwemborstels: stijve haren die zich in het water spreiden en dan
dienst doen als zwemvliezen.
.
LEVENSWIJZE
De muskusrat is sterk aan water gebonden. Hij voelt zich dan ook bijzonder goed thuis
in het waterrijke Noord-Holland. Buiten de trek komt hij zelden meer dan enkele
tientallen meters uit de waterkant.
Bij voorkeur woont de muskusrat in zelf gegraven holen in oevers. De in- en uitgangen
liggen praktisch altijd onder de waterspiegel en zijn daardoor meestal nauwelijks
zichtbaar. Deze gangen, met een doorsnee van 10 tot 15 cm, lopen omhoog en
eindigen meestal in een nestkom, de eigenlijke "woonkamer" van het dier.
Bij een langer verblijf worden meer gangen gegraven van en naar de nestkom. De
woning wordt naar behoefte groter gemaakt door het graven van meer nestkommen.
Hierdoor ontstaat een uitgebreid gangenstelsel.
In de nestkom, die altijd boven de waterspiegel ligt, worden de jongen geboren . Ieder
vrouwtje werpt gemiddeld drie- tot viermaal per jaar en brengt daarmee in totaal zo'n
twintig jongen ter wereld. Bij een lange nazomer kunnen jongen van de eerste worp
(april) zich nog in hetzelfde jaar voortplanten. Zonder bestrijding zou elke muskusrat
zich per jaar kunnen vertienvoudigen! En natuurlijke vijanden ontbreken vrijwel in
Nederland.
Tweemaal per jaar ondervinden de dieren een trekdrang en gaan dan op zoek naar
nieuwe vestigingsplaatsen. Ze kunnen daarbij grote afstanden afleggen, bij voorkeur via
het water. Nieuwe gebieden zullen op die manier bevolkt raken.

r-

-7-

WINTERHUT
Sommige muskusratten houden er in het koude seizoen een zgn. winterhut op na. Zo'n
winterhut ziet er uit als een kleine hooiopper en ligt soms midden in het water. Ze
kunnen wel anderhalve meter hoog zijn.
Het bouwen van winterhutten heeft de muskusrat gemeen met de bever. Men kan dit
soort bouwsels aantreffen in vennen en moerassen, zoals die vaak in natuurgebieden
voorkomen.
Maar soms liggen ze ook op of tegen de oever. Als er maar riet, biezen, lisdodde,
waterlelies e.d. in de buurt zijn. Wand de muskusrat gebruikt de planten die z'n voedsel
vormen, ook als bouwmateriaal. In de winterhut bevindt zich eveneens een nestkom.
Vandaaruit lopen één of meer gangen naar beneden, die onder water uitmonden.
WAARAAN IS DE AANWEZIGHEID TE HERKENNEN?
Overdag krijgt men de muskusrat slechts zelden te zien. Hij is vooral actief in de
schemering en de nacht. De belangrijkste aanwijzingen dat de muskusratten ergens
voorkomen, zijn:

• doodgevonden of overreden exemplaren of dieren die in visfuiken gevangen zijn;
• gangen in oevers, bijna zo groot als konijneholen, met de ingang onder water (bij de
in- en uitgang van bewoonde pijpen wijkt de kleur van de bodem iets af);
• oeverbeschadigingen en verzakkingen, veroorzaakt door het instorten van holen;
• ongeveer 12 cm brede, platgetreden looppaden door de oeverbeplanting (vaak
lopen die door naar cultuurgewassen waar men dan kaalgevreten plekken aantreft);
• de winterhutten.
SCHADE
De muskusrat wordt gevreesd om zijn graverijen in oevers van waterlopen, vooral als
die oevers deel uitmaken van waterkeringen zoals kaden en dijken. In die gevallen
zullen niet alleen de waterlopen met grond verstopt raken maar, en dat is veel erger, zal
ook de kerende functie van de waterkeringen worden aangetast, waardoor polders
vanuit de ringvaarten (boezem) kunnen vollopen. Vooral smalle kaden zijn kwetsbaar.
Als gevolg van het graven kunnen ook verzakkingen voorkomen tot 10 m uit de oever.
Hierdoor kunnen op de meest onverwachte momenten landbouwmachines en vee
wegzakken.
De muskussrat eet bijna alleen planten: meestal het onderste gedeelte van
waterplanten, de oeverbegroeiing en praktisch alle cultuurgewassen. De schade aan
land- en tuinbouwgewassen kan dan ook aanzienlijk zijn. Tenslotte zullen muskusratten,
als ze in voor de visvangst uitgezette netten en fuiken terecht komen, zich een uitweg
knagen waardoor de vangmiddelen onbruikbaar worden en de reeds gevangen vissen
kunnen ontsnappen.
Bestrijding van de muskusrat is dan ook beslist noodzakelijk!
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BESTRIJDING
De schade die de muskusrat jaarlijks aanricht, en met name de bedreiging die zijn
aanwezigheid inhoudt voor onze dijken en waterwerken, is voor de overheid aanleiding
geweest hem officieel tot ongewenste vreemdeling te verklaren.
volgens de wet is een ieder die een muskusrat vindt of zijn aanwezigheid ergens
vermoedt, verplicht daarvan aangifte te doen bij de bevoegde instanties.
Het vangen - en vooral het opsporen - van muskusratten is een vak apart, dat een
bijzondere ervaring en techniek vereist. Daarom zijn met dit werk speciale
muskusrattenbestrijders belast.
De provincie Noord-Holland heeft daartoe 19 vangers in dienst die onder leiding staan
van drie rayonambtenaren. Elk van die rayonambtenaren is in zijn rayon
verantwoordelijk voor de muskusrattenbestrijding. Een geconstateerde of
vermoedelijke aanwezigheid van een muskusrat moet ook bij één van hen worden
aangemeld, afhankelijk van de plaats waar het dier is gesignaleerd.
Om hun werk zo goed mogelijk te verrichten mogen de bestrijders ieder terrein betreden
en daar vangmiddelen plaatsen. Dit is bij de wet geregeld. In de praktijk zal de
bestrijder veelal overleggen met de eigenaar van het terrein.
MELDING
Meld de aanwezigheid van muskusratten bij de provinciale bestrijders. De
rayonambtenaar voor het rayon waarin Anna's Hoeve ligt is de heer AJ. Schipper
02152-54983 (na 18.00 uur). De bestrijder is de Heer F. Kloosterman Herenweg 93
Ankeveen 035-560782.
Dit artikel is een uitgave van de Provincie Noord-Holland, oktober 1988.
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, Gangenstelsel

In de vijvers van Anna's Hoeve komt de muskusrat ook voor. De op Anna's Hoeve
werkzame muskusrattenbestrijder de heer Kloosterman maakt regelmatig een rondgang
door het gebied en heeft dan zo'n 3 tot 5 ratten gevangen. Hij heeft op de voor hem
bekende plaatsen klemmen neergezet bij de ingang van hun gangenstelsel, wat onder
water in de oevers zit.
Dit gangen stelsel ondermijnt de oevers van de vijvers en daardoor kunnen deze
inzakken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een fuik, dit is een kooi van gaas dat
onder water wordt geplaatst. De fuik wordt zo dicht mogelijk bij de nest geplaatst en als
de muskusrat er in zwemt kan het er niet meer uit.
AI zo'n drie jaar is men in het gebied van Anna's Hoeve bezig met het vangen van
muskusratten en in 1994 heeft men er 30 gevangen.
In bovenstaande artikel staat het adres van de muskusrattenbestrijdingsdienst. Het kan
altijd van pas komen.
Helga Toes
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HUILENDE BOMEN
Als bomen verdrogen en hun vaatsysteem gestresseerd is geraakt, dan zenden ze een
ultrasoon geluid uit dat door de romanticus als een kreet om hulp kan worden
geihterpreteerd.
Helaas komt deze noodoproep de bomen niet ten goede. Integendeel, zo blijkt uit
onderzoek van Robert Haack van de Amerikaanse Forest Service, insekten pikken de
geluiden op en werpen zich op de relatief weerloze boom, die zich zonder sapstromen
onvoldoende kan verdedigen.
Haack vroeg zich af hoe het komt dat insekten, ook al zijn er op het eerste gezicht nog
geen verschillen te zien, een ongezonde boom zo goed van een gezonde exemplaar
kunnen onderscheiden.
Hij besteedde een jaar aan het opnemen van de geluiden, en draaide deze vervolgens
in de buurt van gezonde bomen af. De insekten trapten er inderdaad in en zagen de
gezonde bomen voor zieke aan. Worden de geluiden vertraagd afgespeeld, dan zijn ze
ook voor het menselijk oor hoorbaar. Volgens de onderzoekers klinken ze dan als
popcorn die in hete olie openspringt.
Hettie Barlo
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SPEELGOEDEENDJES DOEN OCEANOGRAFISCH
ONDERZOEK
Zevenduizendtweehonderdtwintig speelgoedeendjes kwamen in het water terecht toen
in januari 1992 een schip uit Hongkong op de Stille Oceaan zij n lading verloor. Dat was
meteen het begin van een zeer intensief oceanologisch onderzoek.
Waar zwemmen de eendjes naartoe? Een gedeelte spoelde aan op de westkust van de
Verenigde Staten en Canada, een ander deel belandde op de stranden van Alaska,
maar de meerderheid zette een koers uit door de Beringstraat. Voor oceanografen die
zich verdiepen in het verband tussen wind en zeestromingen, biedt de tocht van de
eendjes een enorme schat aan informatie. Het tellen van aangespoelde plastic eendjes
en het vaststellen van posities op zee is dan ook een belangrijke bezigheid geworden
van verscheidene oceanografen. Volgens de computermodellen die nu zijn ontwikkeld,
zal een groot deel van de eendjes een weg weten te vinden rondom de poolkap. De
speeltjes zullen het jaar 2000 het noorden van de Atlantische Oceaan infiltreren en nog
later aanspoelen op de kusten van Ijsland, Groot Brittanië en Noorwegen.
Hettie Barlo

/
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DE VERENIGING GEZIEN DOOR ANDEREN .
Het bestuur en de leden van de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve e.o. zetten
zich in voor de behoud van Anna's Hoeve. De eeh door simpel weg lid te zijn en de
ander door actief mee te helpen met schoonmaakakties en prunusbestreidingen. Maar
er zijn ook andere mensen die zich inzetten voor de vereniging en Anna's Hoeve
getuige dit artikel uit de "Buurtkrant" van mei 1995, jaargang 7 nummer 2.

ANNA'S HOEVE NIEUWS
De vereniging tot behoud van Anna's Hoeve is een zeer actieve vereniging van mensen
die Anrm's Hoeve een warm hart toedragen. Dat is ook geen wonder want het is een
schitterend natuurgebied, waar wij met z'n allen zuinig op moeten zijn. Nu is het zo dat
in deze tijd, waarin iedereen de mond vol heeft over het milieu dat gespaard moet
worden, er toch nog mensen zijn die het daar niet zo nauw mee nemen. Tussen de
sportvelden en het restaurant staan, ondanks het parkeerverbod, op sommige dagen de
bermen vol met auto's. Dat vinden wij jammer, want er is een groot parkeerterrein
tegenover het restaurant waar zij hun wagens kunnen parkeren.
De politie heeft geen tijd en geen zin om er iets aan te doen . Wij vragen ons dan wel af
waarom er dan wel een parkeerverbod is aangesteld. Als er enige weken,
onaangekondigd, bekeurd zou worden is het volgens ons snelover.
Laten we met z'n allen er iets aan doen en Anna's Hoeve te behouden als
natuurgebied. Daar kunt u bijvoorbeeld ook iets aan doen door lid te worden van de
vereniging. Uw morele en financiele steun, als lid, is zeer waardevol. U bent al lid voor
slechts 1 cent per dag, is fl 3,65 per jaar. Geef u dus nu op als lid, de telefoonnummers
zijn 035 - 215168 en 855951 .

.
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JEUGDPAGINA
We hebben ook deze keer weer drie prijswinnaars uitgekozen. De prijswinnaars zijn:
Jorinde Verweij, Falco van der Poel en Diana Voorn. Voor jullie is er attentie onderweg.
Er bestaan meer dan 25.000 soorten vissen die allemaal verschillend zijn. Denk maar
aan de grootte en vorm, sommige leven in zout water, andere in zoet water. Maar
allemaal hebben ze kieuwen om te ademen, vinnen om zich te bewegen en schubben
om hun huid te beschermen. Maar weet jij dat allemaal te vinden bij deze karper (vis).
Zet de namen bij de goede cijfers, veel plezier.
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Stuur je oplossing voor 15 oktober 1995 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/vrijwi lligerswerk 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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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste vrienden van Anna' s Hoeve,
Na een lange warme zomer zijn we weer in de herfst gekomen. Nu het niet zo warm meer is, is de
bosploeg van de woensdagmiddag weer aan het werk gegaan, en deze vrijwilligers hopen dat ze dit
seizoen bij hun werk versterking van wat leden zullen krijgen.
Op zaterdagmiddag 9 september hebben we voor het eerst deelgenomen aan de cursus- en vrijetijdsmarkt op de Groest. We hebben zo als bestuur geprobeerd om aan onze vereniging nog wat meer
bekendheid te geven. Wij hadden een kraampje met een eigen propaganda-bord, dat door twee leden
van de vereniging is gemaakt. We hebben folders en Couriers uitgedeeld, en op deze manier een
aantal nieuwe leden gekregen.
Het was voor het bestuur een heel positieve ervaring. We hopen er volgend jaar weer met een
kraampje te kunnen staan.
Onder onze leden hebben we een zeer aktieve ledenwerfster. Het is één van de bezorgsters van onze
Courier. Bij het rondbrengen van ons blad ontdekte zij dat er op verschillende adressen verhuizingen
hadden plaatsgevonden. Zij heeft verscheidene nieuwe bewoners op die adressen lid weten te maken.
Toch bleek hierdoor opnieuw, dat er nog steeds leden zijn die bij verhuizing hun nieuwe adres niet
aan de vereniging doorgeven. Wij vinden dit erg jammer en hopen dat dit in de toekomst minder zal
voorkomen. Als U binnenkort gaat verhuizen: denk ook aan ons! U kunt uw adreswijziging bijvoorbeeld doorgeven met de bon die altijd op het achter-omslag van de Courier staat afgedrukt.
Tenslotte een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden!

Met vriendelijke groet,
uw Voorzitter,
G.Toes

BESTUURSMEDEDELINGEN
SANERINGSPLAN VAN GEMEENTE
In een raadscommissievergadering op 29 augustus heeft de gemeente uit de doeken gedaan wat men
in de komende jaren met Anna's Hoeve, de rioolwaterzuivering en met de sportvelden van plan is.
Natuurlijk wachten we al heel lang met ongeduld op het moment dat de vervuilde gronden van
Anna' s Hoeve "gesaneerd" gaan worden. Maar het bestuur is allesbehalve blij met de plannen zoals
de gemeente die nu heeft ontwikkeld. In dit nummer van de Courier leest U er meer over.
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(VERVOLG BESTUURSMEDEDELINGEN)

REDAKTIEWISSELING
De redaktie van de Anna's Hoeve Courier heeft afscheid moeten nemen van Wessel en Dia Deijs.
Sinds het begin van 1991 hebben zij meegeholpen aan het samenstellen van 15 nummers van ons
blad. Vooral Wessel heeft daar ontzettend veel tijd en energie in gestoken. Omdat hij het in zijn
werkkring steeds drukker kreeg, moest hij met het redaktiewerk stoppen, en treedt ook zijn vrouw
Dia officieel uit de redaktie.
De Couriers in de afgelopen 4Y2 jaar hebben er altijd pico-bello uitgezien, zowel wat betreft vorm als
inhoud. We zijn Wessel en Dia voor hun inzet veel dank verschuldigd
Zolang er geen nieuwe vrijwilligers zijn gevonden om het redaktieteam weer compleet te maken,
zullen Gert Toes (thans nog voorzitter).en Gerard Peet (secretaris) "invallen", om het voortbestaan
van ons blad te verzekeren.
Dia Deijs blijft de redaktie gelukkig achter de schermen helpen, door het samenstellen van de jeugdpagina. Daar zijn we erg blij mee.

GEEN NOVEMBERVERGADERING
Tot nu toe heeft onze vereniging ieder jaar twee ledenavonden gehouden, één in het voorjaar (de
jaarvergadering) en één in het najaar, meestal in november.
Bij nalezen van ons reglement en onze statuten bleek dat een najaarsvergadering alleen vereist is als
de leden een besluit moeten nemen over contributieverhoging. Dat is voorlopig niet aan de orde:
onze minimum-jaarcontributie is en blijft één cent per dag.
De opkomst op de najaarsbijeenkomst was de laatste jaren vrij laag. Niet zo gek, want in november
is het erg vroeg donker, en vaak slecht weer. Daarom heeft het bestuur besloten de najaarsvergadering tot nader order te laten vervallen.
Dit jaar komt er in november dus geen ledenavond. Wel is de datum van de volgende jaarvergadering
al vastgesteld: maandagavond 15 april 1996. In onze volgende nummers komen we daarop terug .

DANKBETUIGING
De heer T.de Nooij, een van de trouwe bezorgers van de Courier, schreef ons het volgende:
"Ik wil het bestuur van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve mijn hartelijke dank betuigen
voor de cadeaubon die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen.
Tijmen de Nooij".
De heer De Nooij is deze zomer ernstig ziek geweest. Het bestuur had voor een cadeaubon gekozen
omdat hij geen bloemen en fruit mocht hebben .

-5-.

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 10 april 1995 in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum.
Aanwezig: volgens de presentielijst 29 personen, inclusief enkele belangstellende niet-leden.

1. Om 19.33 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan de aanwezigen: tot zijn
vreugde groter in aantal dan bij de vorige ledenvergaderingen. Ook verwelkomt hij de spreker van
vanavond, de heer C. van Aggelen. Verder noemt hij een positief en een negatief punt: het nu wekelijks uitgevoerde boswerk, en de daling van het ledental door o.a. het niet doorgeven van adreswijzigingen en het niet betalen van onze toch wel zeer lage lidmaatschapscontributie.

2. De notulen van de op 9 november 1994 gehouden algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. In de Courier zijn enkele drukfoutjes geslopen: onder punt 1 lees "zijn" (i.p.v. "zij"), onder
punt 4 lees "was wel erg tevreden", in het naschrift lees "op de paden blijven".
De heer Van Aggelen vraagt wat het aanleggen van een uitkijkpunt op de berg zou kosten. Het
antwoord zal worden opgezocht en in het verslag worden opgenomen. (Uit de Courier 1993-3: "Het
projekt is begroot op f 52.000. GNR is op zoek naar sponsors en heeft ook ons gepolst Wij staan er
niet voor open.")

3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Lid C.G.Polderman (gemeenteraadslid VVD) heeft schriftelijk bericht van verhindering gestuurd,
met de toevoeging dat hij met waardering de Courier heeft gelezen, en met name het jaarverslag.
De secretaris maakt melding van de belangrijkste post sinds de vorige ledenvergadering. Op 1 februari hebben we een brief naar B&W gestuurd over het afgesloten deel van de Liebergerweg.
Zojuist is van B&W een antwoord ontvangen. De gaten in het wegdek zijn gedicht B&W zeggen
geen duidelijk ja of nee op ons voorstel om na de sanering van Anna's Hoeve het asfalt "op te rollen"
en een fietspad met kruidenberm aan te leggen, maar lijken hier niet onwelwillend tegenover te staan.
Als alles meezit, kan de sanering van Anna' s Hoeve in 1997 plaatsvinden.

4. Het jaarverslag 1994 van de secretaris, zoals afgedrukt in de Courier, wordt goedgekeurd .

5. Het financieel jaarverslag 1994, zoals afgedrukt in de Courier, wordt goedgekeurd.
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6. Hetzelfde geldt voor de begroting 1995 . Op een vraag van de heer Tabak wordt bevestigd dat de
kosten voor de Kamer van Koophandel jaarlijks terugkomen.
Op een vraag van mW.Harder over de bestemming van de post "activiteiten" wordt geantwoord dat
dit nog niet vaststaat. We besteden het in ieder geval niet aan een uitkijkpost op de berg. De vereniging is momenteel bezig met het maken van een ontwerp-beheersplan, te bespreken met het Goois
Natuurreservaat (GNR). Mogelijk zal er geld worden bestemd voor de uitvoering van urgente zaken
in dit plan, bijvoorbeeld voor nieuwe aanplant.

7. De kascontrolecommissie (hr.Verwij en mW.van Poelgeest; mw.Kreijkamp was door ziekte verhinderd) heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt onder
dankzegging gedechargeerd.
8. Bestuursverkiezing.
Mevr.S .C. G.Schlüter is aftredend en herkiesbaar in afwachting van het vinden
van een opvolg(st)er. Zij wordt herbenoemd. De voorzitter herinnert er aan dat ook hij graag zijn
taak zou willen overdragen, maar er is ook voor zijn functie nog geen opvolger gevonden.
9. Benoeming van de kascontrolecommissie. Beide leden worden opnieuw benoemd: hr.Verwij voor
de laatste (3x) maal, mW.van Poelgeest voor de tweede maal.
10. Boswerk- en schoonmaakakties 1995 .
Jan van Dijk vertelt iets over het wekelijkse boswerk waar we in december mee begonnen zijn . Het
ploegje vrijwilligers is erg enthousiast, en de resultaten zijn duidelijk op Anna's Hoeve te zien.
Meestal zijn er woensdagmiddag van ca.13.30 tot ca. 15 .3 0 uur vier of vijf volwassenen aan het
werk. Eénmaal waren er een paar kinderen bij.
Tot en met 5 april zijn er 192 mens-uren in het boswerk gestoken.
Op een vraag of onze vereniging verantwoordelijk is voor dit werk luidt het antwoord Nee Maar in
overleg met het GNR mogen wij bepaalde beheerswerkzaamheden, met name de prunusbestrijding,
zelf doen. Vraag : Hoort het opruimen van omgewaaide bomen daar ook bij? Antwoord: Zodra de
achterstand in de prunusbestrijding is weggewerkt, gaan we waar nodig het gebied ook "fatsoeneren" . Maar het dode hout blijft wel in het bos.
Vraag: Wordt er ook Drentse krent weggehaald? Antwoord: Ja, waar de krentebomen te groot en te
zwaar zijn geworden, wordt er gedund.
Hr.de Paepe vraagt om prullebakken met een klep, zodat de vogels er geen rommel uit kunnen halen.
Dit zal worden opgenomen met het GNR.
Vraag: Onlangs was er een groep mensen met honden bezig in het douglasperceel; hebben die daar
toestemming voor? Waarschijnlijk niet. Wie zo iets opmerkt moet dat terstond melden bij het GNR.
Jelle Harder deelt mee dat er op woensdagmorgen 19 april vanaf half tien een schoonmaakaktie zal
plaatsvinden met kinderen van de NassauschooI.
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11 . Rondvraag.
Op een vraag van mw.Harder vertelt de voorzitter iets over de begeleidingsgroep Bodemonderzoek
De conclusies van het onderzoek zullen in een brief van de gemeente worden bekendgemaakt. De
voorzitter spreekt zijn verbazing uit over het feit dat de gemeente wisselwoningen wil gaan bouwen
op vervuilde grond langs de Anthony Fokkerweg.
Vraag: Waarom is aan de overkant van de speelweidevijver een bank zó diep ingegraven dat je er
nauwelijks nog op kunt zitten? Antwoord : Om de kans te verkleinen dat de bank voor de zoveelste
keer in het water wordt gesmeten. Het is met het GNR besproken en die wil dit zo laten.
Jelle Harder meldt dat er 's ochtends vroeg aalscholvers zijn gesignaleerd bij het witte strandje. Deze
vogels hebben nu dus ook ontdekt dat er in de vijvers van Anna's Hoeve fli nk wat vis zit.
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Mw.Harder suggereert om vrijwilligers te zoeken onder de padvinderij . Dit zal in het bestuur worden
besproken.
12. Sluiting te 20.27 uur.

Na een korte pauze hield de heer C.van Aggelen (bestuurslid van de historische kring Albertus Perk)
een boeiende diapresentatie over de geschiedenis van de buitenplaatsen Heidepark en Monnikenberg
(waar Anna's Hoeve van 1848 tot 1910 bij hoorde).
De lezing werd door ca.40 personen bijgewoond.
/

WEG OVER ANNA's HOEVE
Sinds 13 juni 1995 geldt er een maximum snelheid van 50 km per uur op de
Minckelersstraat (vanaf de Anthony Fokkerweg) en de Weg over Anna's Hoeve,
tot aan de provinciegrens bij snackbar The Sailor.
De gemeente is hiertoe overgegaan omdat het wegdek op veel plaatsen zó slecht is, dat er bij snelheden tot 80 km/u ongelukken zouden kunnen gebeuren waarvoor de gemeente aansprakelijk gesteld
zou kunnen worden.
Het ligt overigens in de bedoeling het wegdek van de Weg over Anna's Hoeve te vernieuwen zodra
daar geld voor beschikbaar komt: misschien al dit jaar, en anders volgend jaar. Deze reconstructie
staat bovenaan de "reservelijst" in het Urgentieprogramma 1995, dat de gemeenteraad op 7 juni heeft
goedgekeurd.
Zodra deze reconstructie (waarvan de kosten zijn begroot op 1,3 miljoen gulden) klaar is, zal worden
bekeken of de snelheidsbeperking gehandhaafd moet blijven.
Bij de reconstructie zal de weg niet worden verbreed, maar wel zal worden geprobeerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Onze vereniging heeft de gemeente gevraagd om daarbij ook het bermparkeren tussen de kruising met de Liebergerweg en het restaurant onmogelijk te maken. Sinds 1992
geldt hier op ons aandringen een parkeerverbod. Dat wordt echter op drukke dagen massaal overtreden, hoewel er parkeerruimte genoeg is (tegenover het restaurant, bij sportvereniging Wasrneer en
bij de Zebra's). Het moet toch mogelijk zijn om daar wat tegen te doen. Voorbij het restaurant kon
het ook: daar staan paaltjes en een vangrail die het parkeren verhinderen.

-8-

VLEERMUIZEN KIJKEN IN ANNA's HOEVE
Op woensdag 19 juli organiseerde de vereniging weer een vleermuizen-excursie door het gebied van
Anna's Hoeve.
Om tien uur ' s avonds hadden zich bij de hoek Anthony Fokkerweg / Liebergerweg zo'n 25 personen voor de wandeling aangemeld. Het gezelschap ging onder leiding van lelie Harder het gebied
door.
Met behulp van een zogenaamde bat-detector heeft men verschillende soorten vleermuizen waargenomen.
In het begin van de tocht, toen het nog niet helemaal donker was, waren ze ook te zien. Langs de
Liebergerweg werden dwergvleermuizen waargenomen. Verder in het gebied watervleermuizen.
Tijdens de wandeling werd het steeds donkerder, en toen waren ze alleen nog maar te horen via de
bat-detector, die het onhoorbare geluid van vleermuizen hoorbaar maakt voor het menselijk oor.
Aan het eind van de tocht was iedereen zeer tevreden over de waarnemingen en de uitleg van de
rondleider.
De vereniging wil daarom volgend jaar weer zo'n vleermuizenexcursie organiseren . Waarschijnlijk
zal deze wandeling op dinsdag 25 juli 1996 worden gehouden. De juiste datum komt in de Courier
die in juni verschijnt.
Dus, als u geïnteresseerd bent, hou deze Courier in de gaten of let op een bericht in de krant.

HEIDE-WERKOCHTEND MET DE NASSAUSCHOOL
Op woensdag 5 juli j.1. heeft: de Vereniging samen met de Nassauschool een werkochtend gehouden .
Het heidegebied in Anna's Hoeve was het werkterrein.
Onder leiding van een viertal bestuursleden van de vereniging is groep 7 van de school bezig geweest
de vogelkers en ander struikgewas van de hei te verwijderen.
Vol energie gingen de kinderen aan het werk. Vooraf hadden ze uitleg gekregen van lelIe Harder,
wat er precies gedaan moest worden.
Er was verteld dat ze eerst met de heel kleine boompjes moesten beginnen. Deze zijn gemakkelijk uit
de grond te trekken. De dikkere mochten worden afgezaagd.
Maar in hun ijver begonnen verschillende kinderen meteen aan de dikke bomen te zagen. (Zou zagen
soms leuker zijn dan uittrekken??)
Halverwege was er een rustpauze met limonade en wat snoeperij. Daarna ging men weer vol ijver
verder.
Omstreeks twaalf uur werd er gestopt. Iedereen was erg tevreden over het resultaat.
De vereniging hoopt volgend jaar weer met deze school, of andere scholen, zo' n werkochtend te
houden. Er is nog zoveel te doen in het gebied van Anna's Hoeve.
Voor de kinderen is het een leerzame ochtend in de natuur in hun directe woon-omgeving.
Volgende keer zullen we er aan denken om vóór en na de aktie foto' s te maken, zodat je het verschil
,11\ ! \.,
kunt zien tussen een stuk hei dat aan het dichtgroeien is, en een "opgeschoonde" hei.
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SANERINGSPLANNEN ANNA's HOEVE

GAA T DE GEMEENTE EEN VIJVER DEMPEN?
Het is niet met zóveel woorden gezegd. Maar bestudering van de plannen die de gemeente op 29
augustus ontvouwde in een vergadering van de raadscommissie
Stadsbeheer, laat geen andere conclusie toe. Nadat de vuile grond van de speelweide en de vervuilde
bodem van de speelweidevijver van Anna' s Hoeve zullen zijn afgegraven, moeten de weide en de
vijver verdwijnen, om plaats te maken voor sportvelden. Want "Wasrneer" (fusie Donar-EMM) en
"De Zebra' s" zullen hun velden kwijtraken.
Op het achterste deel van de huidige sportvelden, langs het Laarder Wasrneer, zal de vervuilde grond
worden opgeslagen. Netjes ingepakt in dikke plastic folie. (Schoonmaken van de vuile grond is
onbetaalbaar). Laagje schone grond erop, struikjes aangeplant, en ziedaar: een nieuw recreatiepark
dat volgens de gemeente een goede compensatie zal zijn voor het stuk Anna' s Hoeve dat verloren
gaat.
Op het voorste deel van de sportvelden zal een nieuwe rioolwaterzuivering worden gebouwd . De
huidige installatie wordt dus een stuk opgeschoven, richting Wasrneer. Waar nu de zuivering staat,
kan industrieterrein komen. (Waarschijnlijk kunnen daarmee de kosten voor het verplaatsen van de
zuivering betaald worden.) En tenslotte zal de driehoekige "accumulatievijver" (gezuiverd rioolwater) worden overkapt. Daardoor (en door de verplaatsing van de zuivering zelf) zal de stankoverlast
in de omgeving sterk verminderen. Er kunnen dan langs de Anthony Fokkerweg meer woningen
gebouwd worden dan op dit moment mogelijk zou zijn. (Ook dat kan geld opleveren, waarmee
waarschijnlijk de aanleg van nieuwe sportvelden en clubgebouwen betaald kan worden .)
Dat alles moet gaan plaatsvinden in de periode 1997 tlm 2000, dus in de laatste vier jaren van deze
eeuw.
In een eerder stadium was er sprake van dat het vervuilde slib zou worden opgeslagen op de plaats
waar nu de speelweide en speelweidevijver zijn. Of de vijver dan ook had moeten verdwijnen, is niet
bekend.
Onze vereniging heeft voorgesteld om de sportvelden aan te leggen langs de Anthony Fokkerweg.
Maar daar schijnt de gemeente niet aan te willen. (Het zou minder woningbouw mogelijk maken.)
Ook zouden we liever zien dat de rioolzuivering en de sportvelden van plaats zouden verwisselen.
(Maar dan kan er geen bedrijventerrein komen.) In beide gevallen zou het bestaande natuurgebied
behouden kunnen blijven.
De gemeente stelt het zó voor dat er vooraan Anna's Hoeve een stuk "recreatiegebied" verdwijnt in
ruil voor een nieuw recreatiegebied langs het Wasrneer.
Zoals wij het zien, wordt er opnieuw een stuk natuurgebied opgeofferd
ten behoeve van bedrijven, woningen en sportvelden
.Dat er buiten de grenzen van het huidige Anna's Hoeve een beplante
gifheuvel voor terugkomt, vinden wij een schrale troost.
Gelukkig is het nog lang niet zover. Er moet nog een lange procedure
worden gevolgd, met inspraak, voordat de gemeenteraad een definitief
besluit kan nemen.
Wij hopen dat er uiteindelijk iets beters dan de huidige plannen uit de
bus zal komen.

ZAND EROI!:R, WIDT HET
t:E.V1ES .
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OVER HET WATERPEIL VAN DE VIJVERS
POMP GESLAGEN, MAAR NOG STEEDS NIET IN WERKING
In juni 1994 heeft de raadscommissie voor Stadsbeheer van de gemeente Hilversum ingestemd met het slaan van een pomp, om de
vijvers van Anna's Hoeve op peil te houden. Maar helaas is de pomp
nog steeds niet in bedrijf. ....... .
De meeste mensen die Anna' s Hoeve regelmatig bezoeken weten dat
het waterniveau in de vijvers nogal wisselt. Vooral in droge tijden kan
het water heel laag staan. De zandige bodem van de vijvers laat veel
water door, en het grondwaterpeil is veel lager dan vroeger. Er moet
dus water worden aangevoerd.
Dat gebeurt ook. Het regenwater van het oostelijke deel van Hilversum komt uiteindelijk in Anna's Hoeve terecht, via het regenwaterriool.
Als het water erg laag staat, heeft dat voor het leven (vissen!) in de
vijvers vaak de dood ten gevolge. Er ontstaat namelijk bij warm weer
in het ondiepe water gemakkelijk een zuurstoftekort.
Waterpeil.
De afgelopen jaren, tot aan deze zomer, is het waterpeil op een redelijk
niveau gebleven. Dat was mogelijk doordat tijdens de bouwaktiviteiten
op het Arenapark veel grondwater werd weggepompt naar Anna's Hoeve. Die afvoer gebeurde via
de Van Riebeeckvijver aan de Compagnieweg. Nu het bouwen en wegpompen op het Arenapark
minder is geworden, zijn de kansen op een te lage waterstand in Anna's Hoeve sterk vergroot.
Het bestuur van de vereniging heeft al op 23 maart 1992 hierover een brief geschreven aan de gemeenteraad van Hilversum. In die brief heeft ons bestuur voorgesteld om in de Van Riebeeckvijver
een pomp te slaan. Deze pomp kan grondwater oppompen en via een bestaande verbinding dit extra
water lozen op de Speelweidevijver in Anna's Hoeve. Op die manier kan een minimum waterstand in
Anna's Hoeve gewaarborgd worden.
Op 14 juni 1994 was het dan eindelijk zover dat onze brief in de raadscommissie besproken werd.
Burgemeester en wethouders hadden ons voorstel voorzien van een advies en een conceptbrief aan
onze vereniging. Ons voorstel om een pomp te slaan werd goedgekeurd. De f 50.000 die er voor
zijn begroot, vindt de commissie een goede besteding.
In de brief die wij op 29 juni 1994 van de gemeente over deze zaak ontvingen staat dat "zo spoedig
mogelijk gestart zal worden met de procedure voor aanvraag van de vergunning". Toegevoegd werd
dat die procedure een maximum tijd kent van zeven maanden.
Op 4 juli 1995, dus na ruim een jaar, kwam er van de provincie een proefvergunning voor 3 jaar.
Maar er mag pas met pompen worden begonnen nadat er een grondwater-onderzoek heeft plaatsgevonden. De provincie is namelijk bang voor vervuiling van schoon grondwater. Ook moest er door
het Zuiveringschap nog een lozingsvergunning worden afgegeven. Het aanvragen van die vergunning
had de gemeente ook op de lange baan geschoven.
De pomp is overigens al wel geslagen, maar mag dus nog niet gebruikt worden. Terwijl dat bij de
huidige lage waterstand hard nodig zou zijn. En sinds juni 1994 zijn we al 17 maanden (inplaats van
7 maanden) verder!
Onze vereniging heeft daarom opnieuw een brief gestuurd, nu aan B&W, waarin wij op spoed hebben aangedrongen.
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HET WATERPEIL IN 1995
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In de grafiek is te zien hoe in 1995 de waterstand was van de vijver bij het witte strandje en van de
bergvijver. Dat is dus voorbij het dammetje.
Het dammetje (overstort) staat vast ingesteld op 2,20 m. boven N.A.P . Tot half oktober is het waterpeil vóór het dammetje (dus in de speelweidevijver) boven deze waarde gebleven; sindsdien is het
peil onder 2,20 m gezakt zodat er geen water meer naar de Bergvijver dóórstroomt.
De winter en het voorjaar waren zó nat dat er zelfs (met een tijdelijke pomp) heel veel water moest
worden dóórgepompt naar het Laarder Wasmeer. Volgens de gemeente was dat 250.000 m3 ofwel
250 miljoen liter water! Dat dóórpompen is in april gestopt. Daardoor nam het peil in mei en juni nog
iets toe. In de droge juli- en augustusmaand nam het peil sterk af Eind augustus en in september viel
er wel regen, maar na de eerste week van oktober zakte het water weer "pijlsnel" verder. We hopen
dat er nu spoedig aan de droogte een eind komt.
Wij hebben de gemeente gevraagd of er niet iets bedacht kan worden waardoor er in tijden van
water-overvloed méér water in de vijvers van Anna's Hoeve kan worden vastgehouden, inplaats van
het water dóór te pompen naar het Wasmeer.
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HELPERS GEZOCHT
U, lezer van dit blad, hebt belangstelling voor het wel en wee van Anna' s Hoeve. U bent lid, of wilt
het misschien worden. Door Uw jaarlijkse financiële bijdrage helpt U mee het werk van onze vereniging in stand te houden.
Maar om de voortgang van alle aktiviteiten te verzekeren, is er meer nodig dan geld alleen. De
vereniging zoekt vrijwilligers voor een aantal taken. Misschien is er
een manier waarop U ons (en Anna's Hoeve) nog meer kunt helpen. Hoe? Lees verder!

GEZOCHT: BEZORGERS
Kom ik

Voor diverse wijken in Hilversum zoeken wij
bezorgers voor de Courier.
Het gaat om twee wijken in het Riebeeck-kwartier
en één in de omgeving van de Simon Hoogewerffstraat.
Elke wijk bestaat uit ongeveer 40 adressen .
Wie houdt er van fietsen of lopen, en wil als
bezorger optreden? Het kost U niet meer dan een
uur, en het is maar 4 x per jaar.
Als U ons wilt helpen, kunt U zich schriftelijk
of telefonisch opgeven bij mevr.H.Toes,
Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel.6855 951.

doe het

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
Het bestuur van de vereniging vergadert ongeveer 8 x per jaar, meestal op een donderdag- of maandagavond. Eén van onze 7 bestuursleden, mevrouw Sylvie Schlüter, is uit de wijk nabij Anna's
Hoeve verhuisd en zou, ook al in verband met haar leeftijd, graag door een jonger lid worden opgevolgd . De voorzitter, Gert Toes, wil zijn taak ook neerleggen, in verband met zijn leeftijd en zijn
gezondheidstoestand. Ofhij als gewoon bestuurslid kan aanblijven staat nog niet vast.
We zoeken dus 1 of eventueel 2 nieuwe bestuursleden. Denkt U dat U zich misschien als bestuurslid
voor onze vereniging verdienstelijk kunt maken? U zou dan beste een keer een bestuursvergadering
kunnen bijwonen. Bijvoorbeeld op donderdag 7 december a.s. U hoort en ziet dan waar we mee
bezig zijn, en kunt dan een beter idee krijgen wat uw taak eventueel zou kunnen inhouden.
Meer weten? Bel even de secretaris (Gerard Peet, tel. 6215 168).

GEZOCHT: REDACTIELEDEN
Zoals U bij de bestuursmededelingen hebt kunnen lezen, zoeken we ook een of twee nieuwe leden
voor het redactieteam van onze Courier. Vindt U het leuk om stukjes te schrijven voor een blad als
het onze? Enlofheeft u een computer en kunt U een beetje overweg met een tekstverwerkingsprogramma? Enlofkunt U tekeningetjes maken om ons blad te illusteren? Dan hebben we U nodig! Ons
blad verschijnt 4 x per jaar; de hoeveelheid vrije tijd die U daaraan kwijt zult zijn, valt dus mee. Meer
weten? Bel even de secretaris! (zie boven).
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GEZOCHT: HULP BIJ AANMAAK KNIPSELBOEK
Vorig jaar vierden wij als vereniging ons tienjarig bestaan. We hadden het plan om bij die gelegenheid een knipselboek uit te geven. Dat boek moest een beeld geven van tien jaar Anna's Hoeve, en
van het werk van onze vereniging in die periode.
Er is wel begonnen aan het maken van dit boek: er zijn vele knipsels verzameld, gesorteerd en op
volgorde gelegd. Maar wat nog ontbreekt is een begeleidende tekst, waarmee de knipsels "aan elkaar
worden gepraat" en waar nodig van toelichting worden voorzien. Door een overvloed aan andere
taken komt het bestuur er niet toe om dit werk af te maken. Is er misschien één van de leden, met
veel belangstelling voor Anna's Hoeve, die het leuk lijkt om dit project weer "vlot te trekken"?
Méér weten? Bel even de secretaris! (zie hiervóór.)

GEZOCHT: HELPERS BIJ BOSWERK
Tot en met vorig jaar, vroegen we een paar keer per jaar aan leden en omwonenden van Anna's
Hoeve om te komen helpen bij boswerk- en schoonmaakakties.
In de eerste jaren waren deze akties zeer succesvol: met tientallen helpers kon er op één ochtend heel
veel werk verzet worden.
Vorig jaar was de animo zover teruggelopen dat we er op deze manier geen heil meer in zagen.
Op advies van het Goois Natuurreservaat hebben we een groepje vrijwilligers gevormd, dat nu regelmatig op Anna' s Hoeve aan het werk is. Er wordt voornamelijk Amerikaanse vogelkers verwijderd
(uitgetrokken, weggehakt, afgezaagd). Waar de groep bezig is, wordt ook het zwerfvuil opgeruimd.
Daarnaast gaan we af en toe met een schoolklas aan het werk.
De boswerk-ploeg is met veel plezier bezig. Meestal op woensdagmiddag tussen half twee en half
vier. "Vaste" afspraak is de 2e woensdag van iedere maand. Maar meestal wordt er na het werk
meteen een extra datum afgesproken om weer verder te gaan.
Als de boswerkploeg van een paar leden versterking zou krijgen, dan kunnen we méér doen, en is het
ook minder bezwaarlijk wanneer er eens iemand verhinderd is.
Ervaring is niet vereist: wie komt helpen wordt door de anderen wel op weg geholpen. Materiaal is
aanwezig. Het werk is niet gevaarlijk. Maar er is wel gezorgd voor een verzekering, voor het onwaarschijnlijke geval dat er toch iets zou gebeuren.
De ploeg bestaat nu uit mannen (Vutters en jonggepensioneerden), maar vrouwen en kinderen vanaf
een jaar of twaalf zijn even welkom!
Als dit nuttige en gezonde vrijwilligerswerk iets voor U is, bel dan even met Jan van Dijk, telefoon
6837 966, of de secretaris, Gerard Peet, tel. 6215 168.

•
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JEUGD-PAGINA
De puzzel van de vis in het vorige nummer was blijkbaar erg moeilijk, want we ontvingen maar één
goede inzending. Dat is dus de prijswinnaar. Het is Ingeborg Hogenboom (11 jaar) uit Leimuiden.
(Ook daar hebben wij leden!)
Het prijsje is onderweg.
De puzzel van deze maand is misschien wat makkelijker.
Doeje mee?

DE ENE POOT IS DE ANDERE NIET
De voorpoten van een dier kun je vergelijken met de armen van de mens, de achterpoten met zijn
benen.
Die poten dienen natuurlijk in de eerste plaats om te lopen, maar ze kunnen heel vaak ook nog voor
wat anders worden gebruikt.
Maar weet jij ook, van wie deze poten zijn?
Om het iets makkelijker te maken, zijn hier de namen van de dieren.
Eend - Beverrat - Vleermuis - Mol - Specht - Koe - Kat.
Zet ze in de goede volgorde!
4:

1:
5:
2:
6:
3:

7:

I
r
\ -.

/ -

.._~.r.:' /

I"

©
Stuur je oplossing vóór 15 december aan de redaktie, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum.
Vergeet nietje naam, adres en LEEFTIJD te vermelden. Veel succes!
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

ing.P.J.Ubbink, ass.rentmeester
B.M.Blessing, boswachter/opzichter
G.Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Belangrijk telefoonnummer:
Reinigingspolitie 035 6950944

-------------------------------------Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
Secretariaat: G.M.J.B.Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum,
tel. 6215 168
of bij:
G.Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geefmij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar)

o

mijn adres is

gewijzigd~

mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode: .............. Plaats: ................................ .

VERENIGING
TOT BEHOUD VA
Secretariaat: Diependaalsedrift 20,

1213 CP Hilversum

ANNA'S HOEVE E.O.
(te1.6215 168)

Aan: alle bewoners van het bestemmingsplangebied "Kamerlingh Onnesweg", voor zover wonende
ten zuiden van Eemnesserweg/Aardjesberg. Verder aan alle leden van de Vereniging tot Behoud van
Anna' s Hoeve, en aan alle andere belangstellenden.
Hilversum, december 1995
Betreft: BEHOUD VAN NATUURGEBIED ANNA's HOEVE
Zoals U misschien al hebt gelezen in de "Wijkkrant" ofin de "Anna's Hoeve Courier", is de gemeente
Hilversum van plan om het voorste deel van het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve te laten
'erdwijnen. Het gaat om de grote vijver en de daarachter gelegen speelweide.
Dit hangt samen met de Z.g. "sanering" van de vervuilde gronden van de sportvelden, van de speelweide en
van de bodem van de vijvers van Anna' s Hoeve.
Het natuur- en recreatiegebied is eigendom van de Stichting Goois Natuurreservaat. Maar de gemeente
heeft Anna's Hoeve indertijd aan het Natuurreservaat overgedragen onder voorwaarde dat een deel moet
worden teruggegeven als de gemeente dat nodig vindt voor het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden.
Het is de bedoeling om nieuwe sportvelden aan te leggen op het gebied van Anna' s Hoeve.
(lees verder aan de andere kant)

hierlangs afknippen

postzegel
hoeft niet

Aan het College van B&W
p/a Dienst Stadsontwikkeling, afd.ROSV
t.a.v. mevr.drs M.F.A.Haselager
Antwoordnummer 1199
1200 YB HILVERSUM

Î

(vervolg van keerzijde)
Er komt een nieuwe bestemming voor het gebied waar nu de sportvelden van HSV Wasmeer en De Zebra' s liggen.
Op een deel van dat gebied, grenzend aan het Laarder Wasrneer, zal vervuilde grond worden opgeslagen
(ingepakt in plastic folie, afgedekt met een laag schone aarde en beplant, zodat er een nieuw wandelgebied
ontstaat). Ten westen daarvan moet een nieuwe, kleinere rioolwaterzuiveringsinstallatie worden gebouwd.
Van het gebied waar nu de rioolwaterzuivering ligt, wil de gemeente een bedrijventerrein maken.
De braakliggende strook grond langs de Anthony Fokkerweg wordt bestemd voor woningbouw.
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is er op tegen, dat voor bovenstaande plannen een deel van
. het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve zal moeten verdwijnen.
Nu de gemeente begint met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied Kamerlingh
Onnesweg, is dit het juiste moment om de gemeente te laten weten dat ze van natuur- en recreatiegebied
Anna' s Hoeve moeten afblijven.
Als U dat ook vindt, wilt U dan Uw handtekening zetten onder de verklaring hieronder, en deze vóór 2
januari a.s. in de brievenbus doen? (Er hoeft géén postzegel op. Er hoeft ook geen envelop omheen.)
DANK VOOR UW STEUN!
Namens het bestuur van de Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve e.o.,

Jelle Harder,
wnd. voorzitter

secretaris

hierlangs afknippen

December 1995

Geacht College,

In het kader van de inventarisatie van wensen en verlangens voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan "Kamerlingh Onnesweg", deel ik (delen wij) U het volgende mede.
In de Raadscomrnissievergadering Stadsontwikkeling van 29 augustus jl. is medegedeeld welke gedachten
bij de gemeente leven voor de herinrichting van het gebied omsloten door Anthony Fokkerweg, Meerweg,
Laarder Wasmeer en Liebergerweg.
Daarbij is ook het voornemen aan de orde gekomen om nieuwe sportvelden aan te leggen in het huidige
natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. Tegen dat voornemen heb ik (hebben wij) ernstig bezwaar.
Daarom wordt U verzocht het bestemmingsplan zó op te stellen dat de functies rioolwaterzuivering, opslag
van vervuilde grond, sportvelden, bedrijventerrein en woningbouw alle een plaats vinden binnen het genoemde (ca.3 5 ha grote) gebied, dat deel uitmaakt van het plangebied Kamerlingh Onnesweg, zodat het
natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve hiervoor niet zal worden aangetast.
HANDTEKENING(EN):

NAAM/NAMEN:

ADRES:

Anna' s Hoeve
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In memoriam

.Gerrit Toes

Op 5 december 1995 overleed op 72-jarige leeftijd onze voorzitter en vriend Gert Toes.
Het bericht bereikte mij tussen de middag op mijn werk. Het schokte mij diep .
Nog niet zo lang daarvoor was ik nog bij hem thuis geweest. Een kort contact om even wat te regelen
voor onze vereniging. Hij was opgewekt en vertelde dat hij na z'n laatste hartproblemen, dankzij de therapie al weer verder en langer lopen kon. Het ging de goede kant op. En dan, toch zo plotseling dat einde.
Eigenlijk kun je het allemaal niet direct bevatten, het lijkt zo onwaarschijnlijk. Als je aan Gert denkt dan
voel je als het ware nog zijn aanwezigheid.
Donderdagavond 7 december was er een bestuursvergadering van onze vereniging gepland. Om organisatorische redenen hebben wij die door laten gaan. Waarschijnlijk zou Gert het ook zo gewild hebben. Hij
was een praktisch mens die de vaart in de organisatie wilde houden. Maar het was moeilijk die avond, hem
- en ook zijn dochter Helga - te missen aan de bestuurstafel. We hadden nog zoveel met hem afwillen
spreken, zijn mening horen.
Wij hebben Gert leren kennen als een echt verenigingsmens met het hart op de juiste plaats.
Vanaf het begin was hij in de vereniging aanwezig. Bij de oprichtingsvergadering wees hij het kersverse
bestuur direct op een aantal zaken die er geregeld moesten worden. Op deze manier viel hij in de goed
gevulde zaal direct op. Niet verwonderlijk dus dat Gert nog in datzelfde jaar voorzitter van de vereniging
werd. En dat bleef hij, elf jaar lang tot aan zijn dood.
In alle contacten met hem had ik steeds weer bewondering voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.
Naast zijn dagelijks werk en gezin is hij altijd actief geweest in ondermeer de vakbond, voetbalorganisaties,
diverse schoolbesturen, ouderenbond, woningbouwzaken, de commissie voor het Gulden Boek van Hilversum, een crematievereniging en onze Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve.
Naar buiten toe was Gert voor onze vereniging vaak het boegbeeld. In besprekingen met de gemeente, het
Goois Natuurreservaat ofwelke instantie ook liet hij zijn mening duidelijk horen. Aan de reacties heb ik
vaak genoeg gemerkt dat men aandachtig luisterde en niet zelden instemmend knikte.
Op 8 december hebben we als bestuur zijn crematie bijgewoond. Aan een actief en goed besteed leven was
een einde gekomen. Nu moeten we verder zonder Gert Toes, zonder zijn inspiratie en ook zonder zijn
grote ervaring bij de hand te hebben. Natuurlijk zullen we dat doen, we hebben immers veel van hem
geleerd en mogen dat nu waarmaken.
Wij wensen zijn vrouwen kinderen veel sterkte voor de komende tijd.
Namens het bestuur,
Jelle Harder
waarnemend voorzitter
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BESTUURSMEDEDELINGEN
De bestuursvergadering van 7 december jl. stond vanzelfsprekend voor een belangrijk deel in het teken van
het onverwachte heengaan van onze voorzitter.
Onze vice-voorzitter lelie Harder zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen. Een meer definitieve
invulling van het voorzitterschap is nog niet besproken.
Bestuurslid Sylvie Sch1üter, die al geruime tijd geleden te kennen had gegeven dat voor haar het tijdstip
was genaderd om met het bestuurswerk te stoppen, heeft gelukkig toegezegd onder deze omstandigheden
nog wat langer aan te willen blijven.
Diverse taken die Gert Toes voor de vereniging deed, zijn voorlopig onder de andere bestuursleden verdeeld, of zullen moeten worden uitbesteed.
Een ander belangrijk agendapunt was de evaluatie van ons jaarlijkse overleg met het Goois Natuurreservaat. Elders in deze Courier leest U daar meer over.
Nog belangrijker was het agendapunt "Saneringsplan gemeente Hilversum" . In deze bestuursvergadering is
het plan beraamd voor de "oranje brief' (handtekeningen-actie), waarover U hieronder ook meer kunt
lezen. Deze actie heeft zoveel extra tijd gekost dat het verschijnen van deze Courier er een paar weken
door is vertraagd.
De volgende bestuursvergadering is gepland op 29 januari, d.w. z. omstreeks het verschijnen van dit nummer van de Courier. In die bestuursvergadering komt natuurlijk aan de orde wat de volgende stappen van
onze vereniging zullen zijn, met betrekking tot het saneringsplan. Meer daarover in ons volgende nummer.

*
BIJNA 1000 HANDTEKENINGEN
VOOR BEHOUD VAN SPEELWEIDE EN VIJVER
In december jl. begon de Gemeente Hilversum met het verzamelen van wensen en ideeën voor de aanmaak
van een nieuw bestemmingsplan voor het oostelijke deel van "Over het Spoor" (officieel: bestemmingsplangebied Kam.Onnesweg).
Het terrein waar nu de rioolwaterzuivering ligt, en de sportvelden, en de braakliggende strook grond langs
de Anthony Fokkerweg, valt daar ook onder.
Dat terrein is 35 hectare groot (inclusief de driehoekige accumulatievijver en inclusief het "talud" langs de
Anth. Fokkerweg tussen Liebergerweg en de spoorbaan). Wij zij van mening dat het (als de politieke wil
daarvoor aanwezig is), mogelijk moet zijn de sportvelden, als ze i.v.m. de grond sanering verplaatst zouden
moeten worden, ergens in dat gebied een plaats te geven, dus zonder hiervoor een stuk van het aangrenzende natuurgebied Anna's Hoeve te moeten opofferen.
Het leek ons een goed idee om de omwonenden van Anna's Hoeve, en al onze leden, in de gelegenheid te
stellen aan de gemeente te laten weten dat zij er óók zo over denken.
ZÓ ontstond onze oranje-brievenactie.

»
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Het eerste exemplaar is door ons bestuur officieel aangeboden tijdens de oriëntatie- en informatie-avond
die de gemeente op 18 december had belegd in het Raadhuis. Daarbij hebben we aangekondigd dat er nog
wel meer brieven zouden volgen.
Doordat de gemeente een antwoordnummer had geopend voor het opsturen van wensen en verlangens,
hoefde men op de antwoordkaart'niet eens een postzegel te plakken.
Er is dan ook massaal van deze mogelijkheid om te reageren gebruik gemaakt.
Op 12 januari was de stand: 965 namen op 568 kaarten. Dat is inclusief 26 namen (18 kaarten) van buiten
Hilversum: velen van hen hadden er op de kaart bijgeschreven waarom zij zich ook nu nog met Anna' s
Hoeve verbonden voelen.
Vijfkaarten waren blanco ingestuurd (naam/adres/handtekening vergeten in te vullen?), en één kaart was
voorzien van een anonieme tekst. Deze zes hebben we niet meegeteld.
Enkele slimme grootouders hadden ook de namen (of alleen de aantallen) van alle kinderen en kleinkinderen op hun kaart opgevoerd. Een stuk of 50 in totaal. Als we die ook allemaal meetellen, komt het aantal
namen boven de 1000 uit.
Eén van de inzenders schreef op zijn kaart: "Tevens doorgeven aan alle leden van de gemeenteraad" . Voor
het geval de afdeling Ruimtelijke Ordening dat vergeet, doen wij het bij dezen: de gemeenteraadsleden
ontvangen allemaal deze Courier (net als de vorige).
Andere op de kaarten gevonden opmerkingen: "Niet gaan knoeien aan de natuur, er is al genoeg naar de
knoppen." "Moet er in Hilversum nu nog meer vernield worden?" en "Schandalig vinden wij het als dit
doorgaat (ook onze kinderen)."
Overigens: onze vereniging staat van harte achter het verwijderen en onschadelijk maken van de vervuilde
grond. Het is onvermijdelijk dat de Speelweide en de grote (voorste) vijver daarvoor tijdelijk zullen verdwijnen. Maar wij vinden dat ze daarna terug moeten komen!
Wij danken de afd. Ruimtelijke Ordening van de gemeente voor hun toestemming om de ingekomen kaarten te komen tellen en lezen.

*
1000 handtekeningen verzamelen (zonder bezoek aan huis) is zeker een succes. Het grootste deel van onze
leden en verscheidene honderden omwonenden die geen lid zijn, hebben meegedaan. Maar toch hadden het
er nog meer kunnen zijn. We kunnen niet geloven dat de mensen die de brief hebben weggegooid, allemaal
onverschillig staan tegenover onze actie om Anna's Hoeve in zijn geheel te behouden. Misschien verwoordt de anonieme inzender de mening van veel Hilversummers. Hij schreef o.a. : "De gemeente doet
toch wat hij wil. Hilversum is al naar de ...... gebracht. Naar het volk wordt toch niet geluisterd".
Wij zijn het daarmee niet eens. De praktijk heeft bewezen dat wethouders, raadsleden en ambtenaren wel
degelijk luisteren naar de mening en naar goede argumenten van burgers. Maar om serieus genomen te
worden, moet men óók de gemeente serieus nemen, en uitgaan van elkaars goede bedoelingen. Daarbij
kunnen en mogen de meningen best verschillen. Wie opbouwend mee-denkt met het bestuur, wordt gehoord. En onze vereniging zal proberen dàt te blijven doen!

r
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WANDELING MET "GROEN LINKS"
Begin januari stonden er een paar wonderlijke berichtjes in de Gooien Eemlander. Voor beginnende journalisten is het foutloos samenvatten van persberichten blijkbaar soms nog wat te moeilijk!
Hoe dan ook, op uitnodiging van het bestuur van de Hilversumse afdeling van Groen Links verzamelden
zich op zondagmiddag 7 januari zo'n 15 aktieve Groen-Linksers bij het partyrestaurant, om zich vóór hun
nieuwjaarsbijeenkomst te laten rondleiden' door drie bestuursleden van onze vereniging, Dank zij de kranteberichtjes waren er ook nog zo'n 15 andere belangstellenden naar het restaurant gekomen.
Over nog glibberige voetpaden zijn we la.ngs het water, via het bruggetje tegenover het Witte Strandje,
naar de Speelweidevijver gewandeld, en terug via de Liebergerweg. Op een aantal plaatsen hebben we
laten zien waar wij ons als vereniging mee bezig houden en druk om maken. Wethouder Wolf, die er ook
bij was, nam de gelegenheid te baat om uit te leggen wat de gemeente globaal van plan is, en waarom naar
zijn mening de sportvelden best naar deze plek verplaatst kunnen worden. Hij kreeg er vervolgens (in
woorden) flink van langs van enkele omwonenden, die het dus duidelijk niet met hem eens waren.
Bij de accumulatievijver opperde Wolfhet nieuwe idee om daar drie sportvelden aan te leggen. Heel goed :
die drie hoeven dan alvast niet naar Anna's Hoeve. En ook beter dan een nieuwe Expohal op deze plaats,
waar ook al sprake van is geweest. (De accumulatievijver is bij de bouw van een moderne nieuwe zuivering niet meer nodig).
Tegen het eind van de wandeling beloofde Wolf dat er over een paar jaar in de vijvers van Anna's Hoeve
gezwommen zal kunnen worden. Haast te mooi om het te kunnen geloven!

*
DE GEMEENTEPLANNEN: "ONTWIKKELINGSVISIE"
Toen ons bestuur op 7 december vergaderde. hadden we de krant van die dag nog niet uit. In de gemeentelijke advertentie met de agenda voor de raadscommissies stond het volgende agendapunt vermeld: "Opdracht ontwikkelingsvisie Hilversum-Oost". Ter informatie van de commissie Stadsbeheer en Stadsontwikkeling op 14 december.
Zo zie je maar, dat je als burger die het bestuur wil volgen, die advertenties wel héél goed moet lezen.
Want de genoemde titel bleek te slaan op een stuk, genaamd "Startnotitie Hilversum-Oost", waarin de
gemeente globaal beschrijft welke plannen men heeft met de rioolwaterzuivering, de sportvelden, het
natuurgebied Anna's Hoeve, en de braakliggende of vrijkomende gronden langs de Anth. Fokkerweg, het
Marimbaterrein enzovoort. (Zie het plattegrondje.)
De gemeente heeft altijd de mond vol van openheid, en van communicatie met de burgerij, maar niemand
was op het idee gekomen dit uiterst belangrijke document naar onze vereniging toe te sturen.

»
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Op 28 november hebben B&W besloten om de Directeur Stadsontwikkeling opdracht te geven "om een
ontwikkelingsvisie op te stellen op basis van de startnotitie Hilversum-Oost". Moeilijke taal. Het betekent
dat er een werkgroep is samengesteld waarin de betrokken gemeentelijke afdelingen, het zuiveringschap en
de provincie zijn vertegenwoordigd. Die werkgroep moet ervoor zorgen dat er binnen een halfjaar een
"totaalplan" komt voor het hele gebied. Daarvoor zullen ook externe deskundigen worden ingeschakeld.
Het maken van het plan kost drie ton, waarvan f 110.000 voor rekening van de gemeente komt.

PROJ~Cf

HI~V~R5UM

005f

I
GEMEENTE HILVERSUM
Dienst Stadsontwikkeling
Sectie Ruimtelijk 8el61d

__ ~)

A3
Wl
Z2
V1
LW
P

Isto rtploots/vloelvelden
bodemsonering Anno' s Hoeve
woterbodemsanering
rioolwoterzulveringsinstollotie
won i ngb o uw (VI NEX)
Loorder Wosmeer
Philipsschool

Aan het eind van de "Startnotitie" staat een interessante alinea:

Risico's zijn inherent aan projekten. In dit verband dragen met name drie faktoren bij aan de
slaagkans, namelijk, in willekeurige volgorde:
de opdrachtgever: een projekt kan niet slagen als de opdrachtgever geen éénduidige en
duidelijke doelstellingen formuleert en niet de wil uitstraalt om deze te realiseren ;
financiering: vanwege de aanzienlijke bedragen die met uitvoering gemoeid zijn;
draagvlak in de wijk: vanwege de grote betrokkenheid van de bewoners uit de
omliggende buurten bij het sport en recreatiegebied Anna's Hoeve.
Genoemde punten kunnen niet bij voorbaat ondervangen worden . Wel is getracht ze tijdig te
onderkennen en er in het plan van aanpak zoveel mogelijk en op het goede moment
rekening mee te houden.

(Merk op dat in DIT gemeentelijke stuk Anna's Hoeve niet als NATUURgebied wordt aangeduid.)
»
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Met onze oranje-brievenactie hebben we geprobeerd bij de bewoners GEEN draagvlak te laten ontstaan
voor één mogelijk onderdeel van het totaalplan, namelijk opoffering van een deel van het bestaande natuurgebied van Anna' s Hoeve.
Toen wij onze actie beraamden, kenden wij het B&W-besluit van 28 november nog niet. Wij gaan er van
uit dat de afdeling Ruimtelijke Ordening de ingekomen handtekeningen betrekt bij haar inbreng in de
werkgroep die het totaalplan gaat maken.
Over de "Startnotitie" en het B&W-besluit is in de raadscommissie van 14 december onder meer het
volgende gezegd:

Het CDA vindt dat het stuk roept om creativiteit en veronderstelt dat er iets moois uit kan
komen.
Grli is blij met het voorstel, maar vraagt of er voortaan gekeken kan worden naar het
taalgebruik, zodat het voor iedereen duidelijk is.
De PvdA sluit hierbij aan en attendeert erop dat met betrekking tot de busbaan die wordt
genoemd een raadsbesluit is genomen dat deze er niet moet komen.
0'66 is positief over de integrale aanpak, maar heeft moeite met de verplaatsing van de
voetbalvelden .
Antwoord : het is een buitengewoon gevoelig gebied waar creatief mee omgegaan moet
worden en waarin naar een vorm gezocht moet worden om het overleg te bevorderen met
en tussen buurtbewoners· en sportverenigingen.
De bus/sneltrambaan is een andere dan waarover het besluit was genomen.
In het kader van de artikel 12 gesprekken met IFLO moesten projecten genoemd worden
waardoor Hilversum structureel meer geld zou kunnen krijgen. Dit is één van die projecten.
De PvdA ziet graag de volgende keer een planning.
Antwoord: er komt een planning, zodra deze ook gehaald kan worden .

Tot zover het verslag van de raadscommissie van 14 december jl.

*
BESTEMMINGSPLAN MONNIKENBERG (ANNA's HOEVE)
Het toeval wil, dat de gemeente niet alleen zojuist is begonnen met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het grote gebied "Kam. Onnesweg", maar dat in januari ook het voorontwerp voor gedeeltelijke
herziening van het bestemmingsplan "Monnikenberg" in de inspraak kwam.
Het Hilversumse deel van natuurgebied Anna's Hoeve valt in zijn geheel onder dit bestemmingsplan "Monnikenberg" .
»
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In het nu geldende bestemmingsplan heeft Anna' s Hoeve de bestemming ''Natuurgebied, passieve recreatie". (Alleen het gebied van het restaurant heeft een andere bestemming: "Horecabedrijf met erf'.) In de
herziene versie Wordt het gewoon "Natuurgebied". Dit houdt niet in dat passieve recreatie (zoals wandelen, fietsen, natuurstudie) er verboden zal Worden, maar het betekent wel dat het natuurbelang voorop
staat. In ambtelijke taal: "Deze hoofdbestemming is gericht op behoud en ontwikkeling van de aanwezige
danwel daaraan eigen natuurlijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden".

Er Worden twee SOorten natuurgebied onderscheiden.
Afgezien van het restaurant, is het HELE gebied van Anna's Hoeve, INCLUSIEF de Speelweide en Speelweidevijver,
Dat
betekent:aangeduid als "KERNGEBIED VOOR NATVVRONTWlKKELING".
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In de toelichting bij de herziening van het bestemmingsplan staat over Anna' s Hoeve nog het volgende:
Ten noorden van de spoorlijn liggen gegraven
waterpartijen, rond Anna's Hoeve, die potentieel een milieu-karakter hebben dat vergelijkbaar kan zijn met het Wasmeer, onder de juiste beheeromstandigheden. Ook zuidelijk van
de spoorlijn is een watertje ·aanwezig, evenals meerdere in de wijde omgeving rond dit
plangebied, waaronder ook het Laarder Waschmeer. Dergelijk waterelementen óp de
stuwwal brengen potenties met zich mee die voor natuurontwikkeling bijzonder zijn, terwijl ze
ook verrijkend op de totale natuur werken, in afwisseling met bos en heide.
Afgezien van de algemene betekenis van de natuur- en landschapswaarden die het gebied
karakteriseren, is het als onderdeel van een veel groter bosgebied maar tevens door de
aanwezigheid van waterelementen met moerasoevers en potentieel bijzondere waterfauna,
in natuurlijk opzicht van extra betekenis . Het gebied is in deze opzichten ook landschappelijk
waardevol.

("Potenties" betekent: "mogelijkheden".)
Argumenten voor het volledige behoud van Anna's Hoeve kunnen we dus zó putten uit gemeentelijke
stukken als dit, geschreven onder verantwoordelijkheid van wethouder Wolf (van milieu, maar ook van
o.a. stadsvernieuwing).
Wat de herziening van bestemmingsplan Monnikenberg betreft: de inspraak wordt/is per per 1 februari
afgesloten. Onze vereniging is het uiteraard van harte eens met deze herziening van dit bestemmingsplan.
Jammer genoeg zal vaststelling van dit vernieuwde bestemmingsplan eventuele ongewenste ontwikkelingen
niet kunnen tegenhouden. Ieder bestemmingsplan kan worden opengebroken met een Z.g. Artikel 19procedure. In de toelichting wordt daar ook naar verwezen: "In de stadsrand biedt het Landschapsbeleidsplan ook nog ruimte voor ontwikkeling van gebruiksfunkties. In deze zone heeft de gemeente in principe
de bereidheid om in beginsel medëwerking te verlenen aan een Artikel 19-procedure onder strikte voorwaarden van behoud van het overwegend groene en op het landschap aansluitende karakter met behoud
van passagemogelijkheden voor grondgebonden fauna naar stedelijke groengebieden".
In een volgend nummer zullen we nader ingaan op het genoemde gemeentelijke Landschapsbeleidsplan, en
op de "integrale beleidsvisie Hilversum, je bent in beeld", beide uit 1992. Ook hierin lezen wij argumenten
voor het volledige behoud van Anna' s Hoeve.
Wordt vervolgd!!

*
OVERLEG MET GOOIS NATUURRESERVAAT
Ongeveer één keer per jaar bespreekt een delegatie van ons bestuur een groot aantal zaken betreffende
Anna's Hoeve met de "staf' van het Goois Natuurreservaat, eigenaar en beheerder van Anna's Hoeve. Het
jongste overleg vond plaats op 16 november jl.
Hieronder een greep uit de zaken die aan de orde kwamen.
Vorig jaar heeft ons bestuur een tamelijk gedetailleerd "beheersplan" gemaakt voor het grootste deel van
Anna's Hoeve (tot aan de A27). Wij willen graag wat meer afwisseling aanbrengen, bijv. door in dichte
stukken bos hier en daar een open plek te maken. Bovenop de "Berg" willen we het uitzicht herstellen;
"klimmende" paden voorzien van houten leuningen; voorzieningen aanbrengen tegen het cross-brommen

»
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en om de erosie te beperken, enz. enz. Het GNR heeft beloofd onze voorstellen te betrekken
bij het maken van een nieuw beheersplan voor Anna' s Hoeve. Maar eerst moet er een nieuw "algemeen"
beheersplan komen voor alle terreinen van het GNR. Onze vereniging zal daar, evenals een groot aantal
andere instanties, in een vroeg stadium bij geraadpleegd worden.
Het GNR is een zéér betrokken partij bij de toekomstige saneringsplannen van de gemeente. Het GNR is
contractueel verplicht om hiervoor stukken van Anna's Hoeve terug te geven aan de gemeente, als die dat
wil. Maar de gemeente heeft beloofd daarvoor andere grond in ruil terug te geven. Het zou dan gaan om
een strook van de sportvelden, langs het Laarder Wasrneer. Het GNR staat niet te juichen als er een stuk
Anna's Hoeve moet worden opgeofferd. Maar het GNR moet natuurlijk wel verder kijken dan alléén het
belang van Anna's Hoeve.
Over het handhaven van het honden-aanlijngebod in het achterste deel van Anna' s Hoeve (alleen in de
broedtijd, van 15 maart tot 15 juli) zijn nieuwe afspraken gemaakt.
Na een jaar zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Opnieuw hebben wij aandacht gevraagd voor onderhoud aan de
zitbanken. Onlangs zijn er een aantal banken een tijdje weggeweest,
opgeknapt (door de Tomingroep), en weer teruggeplaatst. Ook is
een kapotte bank langs het pad bij de spoorbaan vernieuwd.
Op ons initiatief zouden er deze winter opnieuw een 20-tal knotwilgen worden aangeplant rondom een van
de kleine vijvers. Als U dit leest is dat waarschijnlijk al gebeurd.
Verder hebben wij aandacht gevraagd voor het egaliseren van de '-'oprit" van de drie bruggetjes. Op sommige plaatsen is het moeilijk geworden om met een (kinder-, wandel-, invalide-)wagen de brug op te
komen.
In onze vorige jaarvergadering had een lid van onze vereniging gevraagd om prullebakken met een klep,
waar eksters en kraaien geen troep uit kunnen halen. Het GNR geeft toe dat dit in de zomer soms voorkomt, als de prullebakken erg vol zijn. Vroeger waren er prullebakken met deksel, maar die voldeden ook
niet. De betaalbare ideale (vandalismebestendige) prullebak is nog niet uitgevonden, maar de nu gebruikte
bakken komen daar het dichtst bij. 's Zomers worden de prullebakken 2x per week geleegd. Nog vaker
legen of nog meer bakken plaatsen vindt men geen goed idee. Zó groot is die door vogels veroorzaakte
vervuiling nu ook weer niet.
Tenslotte zijn in het overleg enkele intern-organisatorische zaken geregeld die voor de lezers minder
interessant zijn, zoals de verzekering voor deelnemers aan onze boswerk- en schoonmaak-activiteiten.
Tot zover het verslag van ons jaarlijkse overleg met het GNR.
De kritische opmerkingen die we soms maken aan het adres van het GNR, moeten beslist niet zo opgevat
worden dat het GNR en onze vereniging "tegenstanders" zijn. Integendeel: we zijn partners waar het gaat
om het behoud en beheer van Anna's Hoeve. Bij het GNR bestaat er begrip voor dat wij, als "belangengroep", het GNR regelmatig op de huid zitten wanneer wij vinden dat er aan sommige dingen méér gedaan
moet worden. Anderzijds heeft onze vereniging er begrip voor, dat het GNR heel wat méér aan het hoofd
heeft dan Anna' s Hoeve, en dat hun middelen niet onbeperkt zijn.
Samen prober~e er het beste van te maken!

*
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HOOG WATER GOED VOOR DE NA TUUR
Grote delen van Europa werden in januari 1995 geteisterd door extreem hoog water, wat tot het overstromen van de uiterwaarden leidde.
Op sommige plaatsen, vooral in Nederland, dreigden zelfs de winterdijken het te begeven. Hele dorpen
moesten worden geëvacueerd. Kortom: een en al narigheid.
Maar in een rapport van het Wereld Natuurfonds (W.N.F.) en Rijkswaterstaat werd ook een positief effect
van de waterperikelen gemeld. Op grote schaal zijn langs de grote rivieren met het water ook ongewervelde dieren teruggekeerd.
Sommige soorten waren al zo' n honderd jaar niet meer in het rivierengebied aangetroffen. De grotere
soortenrijkdom is een direct gevolg van het vele slib dat het hoge water in de uiterwaarden deponeerde.
Maar het water had dit nooit teweeg kunnen brengen indien er in de uiterwaarden voor de dieren geen
nieuwe mogelijkheden waren geschapen om zich te vestigen, zoals geultjes, poelen en moerassen. De
laatste jaren zijn natuurontwikkelaars in het rivierengebied erg actief geweest met het creëren van gevariëerde biotopen.
In een rapport van het W.N .F. werd vroeger al voorspeld tot welk nieuw leven een eventuele overstroming
van de uiterwaarden, dank zij de basis die natuurontwikkeling had gelegd, zou leiden. Die voorspellingen
zijn nu uitgekomen.

*

HET WATERPEIL VAN DE VIJVERS
Begin 1995 (en ook begin 1994) mag er dan water teveel zijn geweest, op dit moment snakt de natuur naar
méér regen.
In het tweede halfjaar viel er 45% minder neerslag dan normaal: 24 inplaats van 44 centimeter. (Waarnemingen te De Bilt.) Het "teveel" aan regen uit het eerste halfjaar (12 cm, 34%) is daardoor méér dan
tenietgedaan. Ook al doordat er als gevolg van de hitte in juli en augustus extra veel is verdampt.
Ook aan het waterpeil in de vijvers van Anna's Hoeve is dat goed te merken.
Zie de grafiek!
WATERSTAND VIJVER (WI TrE STRANDJE)
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cm boven NAP), niet lager gekomen dan ca. 200 cm. Maar in de vijver bij het Witte Strandje en de Bergvijver zakte het in december en januari enkele malen tot aan het grondwaterpeil, op dit moment ca. 140 cm
boven NAP. Dat is wel heel erg laag. Beide vijvers staan bij deze waterstand ook niet meer met elkaar in
verbinding: onder het bruggetje tegenover het restaurant valt het droog.
Gelukkig heeft de gemeente de natuur een paar keer een handje geholpen door de nieuwe bronpomp (bij
de Riebeeckvijver) een poosje te laten proefdraaien, bij wijze van groot onderhoud. Daardoor kwam er in
een mum van tijd een paar decimeter grondwater terug in de vijvers. We weten nu dus ook dat deze pomp
voortreffelijk werkt.

*
WEG OVER ANNA's HOEVE
In ons vorige nummer kon U lezen dat de Weg over Anna's Hoeve verbeterd zou gaan worden, zodra daar
geld voor beschikbaar zou zijn. Dank zij de artikel-12-steun van het Rijk, is het nu zo ver.
De aanbesteding van het werk heeft plaatsgevonden; de uitvoerder zal het bedrijfMourik zijn. De begroting van het project beloopt 1,3 miijoen gulden. Het werk zal worden gestart in maart ofbegin april di t
jaar, en zal ongeveer vier weken duren. In die tijd is er via Anna's Hoeve geen doorgaand verkeer mogelijk
tussen Hilversum en Baarn (en vice versa). De weg zal opnieuw worden geasfalteerd; van een verbreding is
geen sprake. Het fietspad wordt ongemoeid gelaten, want het verkeert nog in goede staat.
Als er dan toch aan de Weg over Anna's Hoeve wordt gesleuteld, zo vindt de gemeente, dan kan er meteen iets aan de verkeersveiligheid worden gedaan. Waarschijnlijk wordt er aan het eind van de Liebergerweg een oversteekplaats voor fietsers aangelegd, met middengeleider; dit op verzoek van de diverse sportverenigingen aldaar. Eventueel zullen op enkele andere plaatsen ook middengeleiders worden gemaakt.
In de eerste scherpe bocht naar links voorbij de berg, richting Baarn, ontbreekt nu een klein stukje vangrail
tussen weg en fietspad . Men is van plan hier de vangrail door te trekken. Dit om te voorkomen dat auto' s
die uit de bocht vliegen op het fietspad terecht komen.
De afdeling Verkeer heeft de indruk dat sommige automobilisten de bocht aan de voet van de Berg, even
voorbij het restaurant richting Baarn, verkeerd inschatten, waardoor ook gevaar zou kunnen ontstaan voor
fietsers. Daarom overweegt men op die plek ofwel een vangrail aan te leggen, ofwel de weg iets te verleggen zodat de bocht flauwer wordt.
Op verzoek van onze Vereniging wordt het parkeren in de berm van de Weg over Anna's Hoeve nu bestreden door middel van een parkeerverbod, en (nieuw!) door borden die verwijzen naar de parkeerplaats
tegenover het "restaurant. Die is toegankelijk voor iedereen en ook goed begaanbaar sinds het Goois Natuurreservaat zijn helft ervan verbeterd heeft. Deze situatie blijft hetzelfde. Er was verzocht om bijv. palen
langs de weg op regelmatige afstand van elkaar, maar aanschaf en plaatsing van dergelijke palen is een
kostbare geschiedenis. Bovendien zouden ze het onderhoud van de berm (het maaien) ernstig bemoeilijken.
De gemeente verwacht dat het wildparkeren rond het eind van de Liebergerweg afgelopen zal zijn als daar
de fietsersoversteekplaats is aangelegd. Mocht dit niet het geval zijn dan zal men zich beraden over verdere
maatregelen.

*
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HELPERS GEZOCHT ... EN GEVONDEN!
Naar aanleiding van de oproep voor ·helpers in de vorige Anna's Hoeve Courier is het ons een genoegen de
lezers te kunnen meedelen dat er vier nieuwe bezorgers van het blad zijn bijgekomen, zodat we nu zelfs
één reserve hebben.
Ook is er een nieuw lid gevonden voor het redactieteam van de Courier.
Deze mensen danken we bij voorbaat voor hun inzet.
Wist U trouwens dat er van de oranje actiebriet: waarin er bij de gemeente op wordt aangedrongen Anna' s
Hoeve ongemoeid te laten in de nieuwe plannen, 3500 Ga, u leest het goed, vijf en dertig honderd) exemplaren door onze Courierbezorgers zijn rondgebracht? Het was in de week voor Kerst koud, regenachtig
en glad, maar de bezorgers hielden vol. Alle verenigingsleden kregen een exemplaar, en in een aantal
buurten werd de briefhuis-aan-huis bezorgd. Goed werk! Laten we hopen dat de gemeente met de geuite
wensen rekening houdt.

*
NOG STEEDS GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
Jammer genoeg heeft zich niemand aangemeld als mogelijk bestuurslid. Zeker na het overlijden van de
voorzitter, de heer Toes, in december jl. is er grote urgentie ontstaan.
Wie wil? Zoals vermeld in de vorigë Courier vergadert het bestuur van de Vereniging ongeveer acht keer
per jaar, meestal op maandag- of donderdagavond. Kom eens kijken op de volgende bestuursvergadering,
die gehouden wordt op 14 maart. Misschien krijgt U er zin in. Voor meer informatie, bel tel. 6215 168
( secretari s).
Ook voor de werkzaamheden voor het uitgeven van een knipseJboek over Anna' s Hoeve en het werk van
onze vereniging sinds 1984, hebben we nog niemand gevonden. Dat zou eventueel één van de taken kunnen zijn van een nieuw bestuurslid voor onze vereniging.

*
NOG STEEDS GEZOCHT: HELPERS BIJ BOSWERK
Het boswerk op Anna's Hoeve gaat nog steeds door. Wie er wel eens wandelt kan zien dat al die inspanning ook zoden aan de dijk zet. De Amerikaanse vogelkers, een echte woekerplant die zichzelf snel uitbreidt ten koste van andere planten, wordt genadeloos te lijf gegaan. De afgehakte takken worden in de
bospercelen opgestapeld in zogenaamde "rillen". Dit komt flora en fauna zeer ten goede. Uiteindelijk zal
het hout vergaan tot vruchtbare bosgrond. In de tussentijd biedt het voedsel aan schimmels, kleine organismen en allerlei insekten, die op hun beurt weer vogels aantrekken. Verder vormen dergelijke rillen een
natuurlijke schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren. En. .. ze voorkomen dat honden, die gelukkig
het grootste deel van het jaar los mogen worden uitgelaten op Anna' s Hoeve, kriskras door de bospercelen
achter kleinwild kunnen aanjagen.

»
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en de rust van veel dieren wordt voor zover mogelijk gewaarborgd. Als men dan ook nog bedenkt dat de
bosgroep ook zwerfvuil verwijdert, dan kan gerust gesteld worden dat er goed werk wordt verricht.
Maar ... de Vereniging zou zo graag meer vrijwilligers hebben.
In beginsel wordt er elke tweede woensdag van de maand van ca. half twee tot half vier 's middags op
Anna's Hoeve gewerkt; soms worden er extra dagen ingelast. Het is gezellig en ook gezond, want je bent
een paar uur lekker buiten bezig. Het is volkomen ongevaarlijk, er is geen ervaring bij nodig, iedereen doet
wat hij of zij aankan, iedereen wordt op weg geholpen en de benodigde gereedschappen zijn aanwezig. Er
rust geen verplichting op: wie komt om te helpen legt zich niet vast voor de volgende keer - hoewel het
natuurlijk per keer wel prettig is om te weten op hoeveel personen kan worden gerekend. Mannen, vrouwen en kinderen vanaf ongeveer twaalf jaar mogen allemaal meedoen.
Lijkt dit vrijwilligerswerk U wel wat? Bel dan Jan van Dijk (tel. 6837966) of de secretaris van de vereniging, Gerard Peet (tel. 6215 168). En laat het dan niet bij een telefoontje alleen.

*
GEMEENTE KOOPT SCHOOL AAN ANTH.FOKKERWEG
Als de Gemeenteraad er op 7 februari mee instemt, gaat de gemeente van het Rijk het leegstaande schoolgebouw aan de Anthony Fokkerweg kopen, voor f 568.481 (en een kwartje), kosten koper. Dit is de
school waar wij in 1994 ons jubileumfeestje voor de kinderen vierden. Hier komen in de toekomst woningen. Waarschijnlijk pas in 1999. Daarom wordt het gebouw nog niet afgebroken. Er zullen gebruikers voor
worden gezocht, om krakeri te vûö'ikómen.

*
DE REDDING VAN EEN EKSTER
Dinsdag 29 november. Een prachtige dag met veel zon. Wie blijft er thuis zitten? Nou, ik niet. Ik heb mijn
fiets gepakt en ben door de bossen gefietst. Ik woon dicht bij Anna's Hoeve, dus dat is mijn startpunt. Na
anderhalf uur gefietst te hebben kwam ik terug bij Anna's Hoeve. Bij de eerste vijver even uitrusten op de
bank. Die stond er gelukkig nog!
Toen viel mij op dat er een gekrijs van eksters was te horen, en ik dacht meteen dat hier iets aan de hand
moest zijn. En jawel: ik kijk naar een paar takken die over het water hangen, en zie daar een ekster die in
een stuk vislijn gevangen zit. Er kwamen mensen langs die zeiden dat ze zouden bellen. Maar er gebeurde
niets. Het werd al donker. Er kwam nog een mevrouw aanlopen. Ik vroeg haar om te bellen. En ja hoor, de
dierenambulance kwam, maar kon niets doen. Toen de brandweer er bij gehaald. Die kwamen ook direct.
Zij hebben hem bevrijd. De ambulance heeft hem meegenomen.
De volgende dag heb ik opgebeld, en hoorde: De ekster vliegt weer!
Een compliment voor de ambulance en voor de brandweer. Zeer aardige mensen!
Mevr. W.van Dijk,
Minckelersstraat 149
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JEUGD-PAGINA
Uit de goede inzendingen voor de puzzel van het vorige nummer
hebben we drie prijswinnaars getrokken.
De drie winnaars zijn Patrick Keiler, Roderick van der Poel
en Willemijn Sprangers.
De prijsjes zijn onderweg.
De goede oplossing van de vOlige puzzel is:
1 vleermuis; 2 kat; 3 beverrat;
4 mol; 5 koe; 6 eend; 7 specht.
De puzzel voor deze keer is een kleur- en fantasieplaat.
Doe mee en verras ons! !
Niemand weet wat voor kleuren de dinosaurussen hadden.
Geleerden denken dat ze net zo gekleurd waren als de reptielen van nu.
Deze dinosaurus is pas ontdekt.
Kun jij helpen hem in te kleuren en een naam te geven?
Stuur je gekleurde tekening Ge mag hem uitknippen, overtrekken of overtekenen) met de door jou bedachte naam vóór 1 maart naar Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum.
Vergeet nietje naam, adres en leeftijd te vermelden.
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat
mg P.J. Ubbink, ass re~tmee&ter
B.:\1. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwillIgerswerk

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer
Vrijwilligerswerk:

Telefoon 0356214598 (kantoor Goois Natuuireservaat)
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Ann2;.'s Hoeve kunt U dit nummer belien.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-l7 00 !lur) kunt U een boodschap achterlaten op het ant\voordappa'aat. Voor dringet)d~ sp(\edgevall~p' tel. O~5 5255423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174 (hr.

Lbbink)

Reinigingspolitie
1 elefoon: 015 6950 (144

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

G M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 2(:, 1213 CP Hilversum,
tel 621 S 168

of bij'

mevr H. Toes, Weherstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3.65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewljzigd~ mijn oude adres was

Naam

Adres
Postcode: .......... ,

Plaats .. .... ... ... .. ., . ... ...... ............................ . ....... ..... ........................ .

,
rl
; .'

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 13, nummer 2, 1996
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.

Het bestuur
Wnd. voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

J. Harder Postbus 2524 1200 CM Hilversum tel. 5424 505
G.M.lB. Peet Diependaalsedrift 20. 1213 CP Hilversum tel. 6215 168
J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 6858965
J. van Dijk, S.C.G. Schlüter, H. Toes, vacature.

Contributie:
minimaal f 3,65 per jaar
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Ver tot Behoud Anna-s Hoeve eo
Bankgironummer: 67 57 12 440 (ING-bank), idem
Redactie-team: Hettie Barlo, ~neke Marx, Gerard Peet, Helga Toes.
Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum

Uiterlijke inzenddatum copy: 15 mei 1996
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Project Hilversum-Oost
Uitnodiging en Agenda Jaarvergadering, 15 april 1996
Jaarverslag van de secretaris
Financieel verslag 1995
Begroting 1996
Bestuursmededelingen
Gemeentelijk Herplantfonds krijgt de eerste f 100 van ons
Het waterpeil van de vijvers
Het boswerk
Vandalisme
Herstel Minckelersstraat / Weg over Anna's Hoeve
Honden aan de lijn ... of niet?
"Dóórlichting" van bomen
Autobussen met een bakluchtje
Jeugdpagina
Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Bon voor opgave als lid of voor adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar
Oplage: 800 exemplaren
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PROJECT HILVERSUM OOST
In ons vorige nummer heeft U uitgebreid kunnen lezen over het project
"Hilversum Oost". Om uw geheugen op te frissen: Burgemeester
en Wethouders hadden de directeur Stadsontwikkeling opdracht gegeven
om "een ontwikkelingsvisie op te stellen" voor het gebied van de
rioolwaterzuivering, de sportvelden, het natuurgebied Anna's Hoeve,
en de braakliggende gronden aan de Anthony Fokkerweg en de
Minckelersstraat (Marimbaterrein). Ook de plaatselijke pers heeft hier
omstreeks de jaarwisseling veel aandacht aan besteed.
Eind februari, begin maart kwam dit bericht opeens opnieuw in onze regionale krant, en op de gemeentepagina van de Gooi- en Eembode, alsof het om iets heel nieuws ging.
Er was in feite helemaal geen nieuws. Op het gemeentehuis had men ontdekt dat er nog een besluit
van de gemeenteraad nodig was om f 260.000 voor dit project te mogen uitgeven (waarvan de
gemeente f 110.000 zelf moet betalen). Daarom moest de zaak nog even snel op de agenda van de
raadscommissie (28 februari) en van de raadsvergadering (13 maart) worden geplaatst. Daar was het
niet meer dan een hamerstuk. Maar de afdeling Voorlichting had er heel plichtsgetrouw een persbericht over gemaakt (dat was in december nog niet gebeurd), en zó kwam het dat deze zaak opnieuw
in de pers opdook. Ook de lokale omroep, Radio Hilversum, heeft er opnieuw aandacht aan besteed.
De projectgroep is intussen aan het werk gegaan, onder dagelijkse leiding van ir A.W. Simon van de
gemeente. Het eerste resultaat van het gemeentelijke denkwerk is, dat de vervuilde grond van o.a. de
Speelweide en de vijvers van Anna' s Hoeve zal worden opgeslagen op het terrein achter de huidige
rioolwaterzuivering. Daar liggen nu onder meer een groot parkeerterrein en de voormalige wielerbaan. Een eerder idee om de vuile grond in een strook langs het Laarder Wasrneer op te slaan (op de
plaats van de sportvelden), is blijkbaar van de baan.
Verder is aan de sportverenigingen meegedeeld dat de sportvelden niet grootscheeps gesaneerd
zullen worden. De bodemvergiftiging is daarvoor niet ernstig genoeg. (Behalve het oefenterreintje
van de Zebra's.) De achterste sportvelden, vroeger van Donar en de Gooise Boys, moeten wel
tijdelijk verdwijnen voor een eenvoudige opknapbeurt: er komt 60 cm schone aarde op.
Daarmee is nog niet gezegd dat alle sportvelden uiteindelijk op hun huidige plaats blijven liggen. Het
plan om een nieuwe, kleinere rioolwaterzuivering te bouwen is namelijk niet van de baan, en daar zal
toch een plaats voor gevonden moeten worden.
Eind december heeft onze vereniging ervoor gezorgd dat er ca. 1000 handtekeningen naar het raadhuis zijn gestuurd, van bewoners die de gemeente verzoeken om géén bestaand natuurgebied op te
offeren voor verplaatsing van de sportvelden. Dàt bericht heeft onze plaatselijke pers helemaal nog
niet gehaald. Misschien moet de afdeling Gemeente Voorlichting daarover ook eerst nog een persbericht maken ....
Op 11 april a.s. zullen de 1000 handtekeningen
door de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening
officieel worden overgedragen aan de projectgroep.
Een delegatie van onzevereniging zal daarbij aanwezig
zijn. Wij hopen dan tevens van de gemeente het laatste
nieuws te horen over Project Oost. Tijdens onze
Algemene Ledenvergadering op 15 april zal dit
laatste nieuws met de aanwezigen worden besproken.
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op

maandag 15 april 1996
in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthony Fokkerweg te
Hilversum.
Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA

U BENT WELKOM!

1. Opening door de waarnemend voorzitter
2. Notulen van de op 10 april 1995 gehouden jaarvergadering
3 . Ingekomen en uitgaande stukken
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel jaarverslag 1995
6. Begroting 1996
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8 Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. a. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: de heren 1. Deijs, l.G. van Dijk en 1. Harder.
De heer J.H. Wark stelt zich als nieuw bestuurslid beschikbaar.
b . Benoeming van voorzitter en penningmeester.
Waarnemend voorzitter 1. Harder is bereid om voor de duur van één jaar tot
voorzitter te worden benoemd; hij hoopt dat onze vereniging in die tijd
een nieuwe voorzitterscandidaat zal kunnen vinden, die méér vrije tijd
in onze vereniging kan steken dan hij zelf beschikbaar heeft.
Penningmeester J. Deijs is als zodanig herbenoembaar.
10. Laatste nieuws over de gemeentelijke plannen met Anna's Hoeve en omgeving.
Discussie.
11 . Rondvraag
12. Sluiting
Na een korte pauze zullen enkele korte, maar zeer mooie videofilms worden vertoond van Anna's
Hoeve en andere natuurgebieden rondom Hilversum.

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID
Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 uur te beëindigen.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

In meer dan één opzicht is 1995 voor onze vereniging een veelbewogen jaar geweest. Een jaar vol
activiteiten, maar vooral ook het jaar waarin onze voorzitter ons geheel onverwachts ontviel.

BESTUUR
In 1995 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Overleden 5 dec. 1995
Voorzitter
Secretaris
Aftredend 1997
Penningmeester
Aftredend 1996
2e Voorzitter
Aftredend .1996
(Vanaf 5 dec. 1995 waarnemend voorzitter)
mevr. H. Toes
2e SecretarisILedenadministratie Aftredend 1997
1.G. van Dijk
2e Penningmeester
Aftredend 1996
mevr. S.CG. Schlüter Lid
Aftredend 1998

G. Toes
G.M.J.B. Peet
J. Deijs
1. Harder

In 1995 kon nog niet worden voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van Gerrit Toes,
Voorzitter van onze vereniging bijna vanaf de oprichting in 1984.
Tijdens de jaarvergadering werd mevr. Schlüter, periodiek aftredend, herbenoemd bij gebrek aan een
opvolg(st)er. Ook na de jaarvergadering kon in 1995 nog geen opvolg(st)er voor haar worden
gevonden.

LEDENBESTAND
Ons ledenbestand bestond op 31 december 1994 uit 688 leden. In 1995 werden er 37 nieuwe leden
ingeschreven en 48 afgevoerd wegens overlijden, opzegging (meestal wegens verhuizing) of wegens
het niet betalen van de contributie (18x).
Op 31 december 1995 waren er derhalve 677 leden ingeschreven.
De daling van het ledental is in 1995 nog niet geheel gestopt, maar wel afgeremd. Sinds de zomervakantie van 1995 is het ledenaantal licht gestegen; eerst dank zij onze aanwezigheid op de Hilversumse vrijetijdsmarkt, en tegen het eind van het jaar als gevolg van de publiciteit over de gemeentelijke
plannen met Anna' s Hoeve en omgeving, en onze handtekeningen-actie naar aanleiding van die
plannen.

ANNA'S HOEVE COURIER
Ons ledenblad verscheen in 1995 drie maal. De redactie bestond uit de heer W. Deijs en mevr. D.
Deijs (beiden tot september), mevr. H. Barlo en Mevr. H. Toes, de heer G. Peet (vanaf oktober) en
mevr. I. Marx (vanaf december) .
Het eerste nummer verscheen volgens plan in maart. Het tweede nummer was gepland voor juni,
maar kon pas in september verspreid worden. Tijdgebrek noopte Wesse! en Dia Deijs om hun red acteurschap te beëindigen. Het derde nummer verscheen begin november. Voor eind december was een
vierde uitgave gepland, maar die is als gevolg van de handtekeningen-actie in december pas in januari
van het nieuwe jaar verschenen.

»

-6Het aantal pagina' s van de Courier was 47, twee minder dan in 1994.
Oproepen om hulp in de Courier van november leverden een nieuw redactielid en verscheidene
nieuwe bezorgers op. Het overgrote deel van de Couriers wordt belangeloos door bezorgers rondgebracht. Daardoor bespaart onze vereniging veel portokosten.

BESTUURSVERGADERINGEN
Ook in 1995 kwam het bestuur 7 maal in vergadering bijeen, telkens om beurten bij één van de
bestuursleden thuis. Gemiddeld zijn 6 van de 7 bestuursleden bij de vergaderingen aanwezig. Enkele
malen kwamen de voorzitter, secretaris en penningmeester bijeen, met name om de agenda van de
volgende bestuursvergadering op te stellen. Daarnaast waren er veelvuldige onderlinge contacten
tussen de bestuursleden, telkens wanneer dat nodig was.

)

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 10 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en werd
door ca. 25 leden bijgewoond. Na de pauze hield de heer C. van Aggelen een boeiende diapresentatie
over de geschiedenis van de buitenplaatsen Heidepark en Monnikenberg (waar Anna' s Hoeve van
1848 tot 1910 bij hoorde). Deze lezing werd döor ca. 40 personen bijgewoond.
In ons Huishoudelijk Reglement staat dat de contributie wordt vastgesteld "in de najaarsvergadering" . Maar er staat nergens, dat er in het najaar een tweede ledenvergadering gehouden MOET
worden. Omdat er geen plannen zijn om de contributie te veranderen, en omdat de vergaderingen in
november de laatste jaren slecht werden bezocht, heeft het bestuur besloten voorlopig slechts 1
ledenvergadering per jaar te beleggen: de jaarvergadering in het voorjaar.

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
De in d~cember 1994 gevormde "boswerkploeg" , bestaande uit enkele bestuursleden en gewone
leden, heeft zich in 1995 danig geweerd. Van januari tot en met mei werd in principe op iedere
woensdagmiddag van ca. 13 .30 tot 15.30 u. op Anna's Hoeve gewerkt. Na de zomerstop werd
besloten om in ieder geval elke 2e woensdag van de maand aan het werk te gaan, waarbij op onderlinge afspraak extra werkmiddagen konden worden tussengevoegd. In december werd er wegens de
vorst en de feestdagen niet gewerkt. In totaal is de boswerkploeg in 1995 op 40 middagen met
minimaal 2 (gemiddeld 3, maximaal 7) personen aan het werk geweest.
Enkele malen werd daarbij geassisteerd door de boswachter van het Goois Natuurreservaat met een
motorzaag. Verder zijn sommige "leden" van de boswerkploeg op een aantal dagen nog de nodige
uren alleen aan het werk geweest. In totaal is er 284 mens-uren gewerkt. Het resultaat daarvan is op
veel plaatsen op Anna's Hoeve te zien: afgezaagde en uitgetrokken Amerikaanse vogelkers is in
takkenrillen of -hopen verzameld. Ook zijn een paar "marterhopen" aangelegd.
Overal waar de boswerkploeg aan het werk was, werd tegelijk zwerfvuil opgeruimd.
Via oproepen in de Courier wordt geprobeerd het aantal aan de boswerkploeg meewerkende vrijwilligers te vergroten, zodat het werk ook door kan gaan als een deel van de ploeg verhinderd is. Het
werken in het bos wordt weliswaar door de deelnemers als heel prettig (en gezond!) ervaren, maar
het moet natuurlijk wel leuk blijven en niet als knellende verplichting gevoeld worden.

»
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Wegens de teruggelopen belangstelling zijn in 1995 geen prunus- en schoonmaakakties met omwonenden georganiseerd. Wel is er met schoolklassen gewerkt. Op woensdagochtend 19 april hebben
twee klassen van de Nassauschool onder leiding van onze vereniging meegedaan aan een schoonmaak-actie, en op woensdag 5 juli heeft een klas van dezelfde school het "heitje" ontdaan van "opslag" (boompjes en struiken). De Nassauschool heeft zich in principe bereid verklaard het onderhoud
van het heitje als een soort adoptie-project te beschouwen. Het is dus de bedoeling deze heide-actie
regelmatig met een klas van deze school te herhalen.
Voor de tweede maal werd er op een zomeravond (dit jaar op 19 juli) een vleermuizen-excursie
gehouden. Hier deden zo'n 25 mensen aan mee. Er werden méér vleermuizen waargenomen dan in
1994.

BEHEERSPLAN
Sedert de overdracht van Anna's Hoeve door de gemeente
aan het Goois Natuurreservaat (G.N.R.), heeft het G.N.R.
nog geen specifiek beheersplan voor Anna's Hoeve gemaakt,
ter vervanging van het vroegere gemeentelijke beheersplan.
Wel heeft het G.N.R. ons in 1992 toegezegd ons t.z.t. te
betrekken bij het opstellen van zo'n beheersplan. Ter
voorbereiding daarop heeft het bestuur in 1995 voor het
grootste deel van Anna' s Hoeve (het gebied tot aan de snelweg,
behalve het omheinde begrazingsgebied ten noorden van de Weg
over Anna's Hoeve) een ontwerp-beheersplan gemaakt. Daarbij is
per perceel aangegeven wat wij veranderd (of juist niet veranderd) zouden willen zien, om vooral de
natuurwaarden (maar ook de recreatieve waarden) van het gebied te versterken. In juni is ons plan
per brief aan het bestuur van het G.N.R. aangeboden. De stafvan het G.N.R. heeft ons toegezegd
dat onze voorstellen bij het opstellen van een beheersplan voor Anna's Hoeve betrokken zullen
worden.

SANERINGSPLANNEN
Al jarenlang wordt gewacht op sanering van de vervuilde gronden in Anna's Hoeve en omgeving. Op
29 augustus werd in een raadscommissie-vergadering uit de doeken gedaan welke plannen er nu bij
de gemeente leven voor de her-inrichting van dit gebied (inclusief de rioolwaterzuivering en de
sportvelden) na de bodemsanering, die in de jaren vanaf 1997 plaats zou moeten vinden. Eén van de
mogelijkheden waaraan uitdrukkelijk werd gedacht, was verplaatsing van de sportvelden naar de
plaats waar nu de speelweide en speelweidevijver van Anna's Hoeve liggen. Langs het Laarder
Wasmeer zou in ruil daarvoor een nieuw wandelgebied aangelegd worden, door (in plastic ingepakte) vervuilde grond met schone aarde te bedekken en te beplanten.
Onze vereniging is van mening dat het totale gebied tussen Meerweg, Wasmeer, natuurgebied Anna's Hoeve en Anthony Fokkerweg groot genoeg is om de sportvelden ergens een plaats te geven
ZONDER het bestaande natuurgebied daarvoor aan te tasten. Toen de gemeente in december begon
met het inventariseren van wensen en verlangens voor een nieuw bestemmingsplan "Kamerlingh
Onnesweg en omgeving", heeft onze vereniging deze kans aangegrepen om een handtekeningenactie
op touw te zetten. Door de bezorgers van de Courier werden 3500 brieven verspreid, in de woonwijken dichtbij Anna's Hoeve, en bij al onze leden. Door het invullen, afknippen en opsturen van een
deel van onze brief, kon men bij de gemeente te kennen geven het standpunt van onze vereniging te
ondersteunen. Aangezien de uiterste inleverdatum 2 januari 1996 was, zal het resultaat van deze actie
in het volgende jaarverslag worden opgenomen.

»
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PUBLICITEIT
Aan de lezing bij onze jaarvergadering, en de
vleermuizen-excursie, werden enkele berichtjes gewijd in
de Gooi- en Eemlander en de reclameweekbladen.
De schoonrnaak- en heide-acties met de Nassauschool
haalden de krant jammer genoeg niet, evenmin als de
regelmatige werkzaamheden van de bosploeg.
Tegen het eind van het jaar leverden ons standpunt t.a.v.
de gemeentelijke saneringsplannen, en vooral onze
brieven-Ihandtekeningenactie, een golf van publiciteit op,
niet alleen in de pers maar ook op de lokale omroep (Radio
Hilversum).
Ook in de ongeveer Ix per kwartaal verschijnende wijkbladen
van Over het Spoor en het Riebeeck-kwartier werd regelmatig
aandacht aan onze vereniging besteed.
Op 9 september deed onze vereniging voor het eerst mee aan de Hilversumse cursus- en vrijetijdsmarkt op de Groest.
Rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw heeft het bestuur via de Kabelkrant alle lezers het beste
toegewenst, en de gemeenteraad veel wijsheid in 1996 met betrekking tot de toekomstplannen voor
Anna' s Hoeve.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
De in het vorige jaarverslag uitgesproken hoop dat er ingaande 1995 geen problemen meer zouden
zijn met de waterstand in de vijvers, kwam helaas niet in vervulling. Na een zeer nat eerste halfjaar,
waarin zelfs veel water moest worden doorgepompt naar het Laarder Wasmeer, daalde de waterstand vanaf juli pijlsnel, tot een bedenkelijk laag (grondwater-)peil. Zowel schriftelijk als telefonisch
hebben wij meermalen bij de gemeente aandacht gevraagd voor het te lage waterpeil. Helaas zijn in
1995 de procedures voor de aangelegde bronpomp nog niet rondgekomen. Gelukkig kon de gemeente tegen het eind van het jaar de pomp enkele malen in werking stellen bij wijze van groot onderhoud. Daardoor kon de waterstand telkens met een paar decimeter worden verhoogd.
Met de gemeente is er verder contact geweest, o.a. in de vorm van brieven, over het onderhoud van
de (voor auto's afgesloten) Liebergerweg, het bermparkeren langs de Weg over Anna's Hoeve, en
minder gewenste ontwikkelingen op het restaurantterrein.
Met het G.N.R. is op 16 november overleg gepleegd over zeer vele zaken van onderhoud en beheer.
Daarnaast was er regelmatig contact met de boswachter en staffunctionarissen van het G.N.R.

SLOT
Het bestuur kan terugzien op een jaar waarin zéér veel is gebeurd. Maar het staat ook vast dat er de
komende jaren nog veel meer op ons af gaat komen.
Het bestuur hoopt dat de vereniging ingaande 1996 weer gaat groeien, en dat onze activiteiten op
volle kracht voortgezet en uitgebreid kunnen worden.

*
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Financieel jaarverslag boekjaar 1995
Inkomsten

Uitgaven

Saldo kas per 1-1-1995
Saldo giro per 1-1-1995
Saldo bank per 1-1-1995
Saldo plus rekening per 1-1-1995
Contributie
Rente giro
Rente bank
Rente plus rekening
Verkoop Jubileum boekje
Giften

tI
tI
tI
tI

ti
ti
tI

ti
ti
ti

ti

94,63
5624,93
2515,52
5365,72
5422,54
11,86
7,24
286,77
15,00
58,00

Kamer van Koophandel
Kantoorbehoeften
Diverse activiteiten
Liet en Leed (Representatie)
Anna's Hoeve Courier
Drukwerk
Porto kosten
Ledenadministratie
Schoonmaakakties + Boswerk
Vergaderkosten
Saldo kas per 31-12-1995
Saldo giro per 31-12-1995
Saldo bank per 31-12-1995
Saldo plus rekening 31-12-1995

19402,21

ti
ti
ti
ti

ti
ti
ti

61,00
102,20
515,15
526,08
1734,57
578,24
293,60
83,90
153,00
276,90
176,33
2237,93
4010,82
8652,49

ti

19402,21

tI
tI
ti

ti
ti
ti
ti

Ledenbestand per 31-12-1995: 677 leden

Begroting boekjaar 1996
Uitgaven

Inkomsten
Saldo 1995
Contributie
Rente

11
11
11

11

15077,57
5400,00
325,00

20802,57

Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Anna's Hoeve Courier
Drukwerk
Porto kosten
Ledenadministratie
Schoonmaakakties + Boswerk
Vergaderkosten
Kamer van Koophandel
Diverse activiteiten
Batig saldo

11
11
11
11
11

350,00
700,00
2500,00
750,00
600,00
650,00
350,00
750,00
61,00
1500,00
12591,57

11

20802,57

fl

11
fl
fl

11
fl
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BESTUURSMEDEDELINGEN
In haar vergadering van 29 januari heeft het bestuur besloten een "inspraakbrief' naar de gemeente te
sturen over de herziening van Bestemmingsplan Monnikenberg (zie ons vorige nummer). Wij hebben
de gemeente laten weten dat wij de (hernieuwde) bestemming "Natuurgebied" voor Anna's Hoeve
van harte ondersteunen, en dat wij al het mogelijke zullen doen om de natuurwaarden van Anna' s
Hoeve te blijven verdedigen.
.
Bij het maken van een "ontwikkelingsvisie" voor Hilversum-Oost waar de gemeente nu aan werkt
(zie blz.3), zal ook bekeken worden of er door oflangs Anna's Hoeve een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding moet komen: busbaan? sneltram?
Ons bestuur is in principe tegen iedere verdere aantasting van het natuurgebied. Maar als er dan tèch
een offer zou moeten worden gebracht voor het verkeer, dan zou wel gekozen moeten worden voor
een oplossing die zo weinig mogelijk schade toebrengt aan natuur en milieu. Dus géén op- en afrit
naar de A27, en géén nieuwe autoweg door oflangs Anna's Hoeve! Om zich een goed oordeel te
kunnen vormen over een eventuele sneltramverbinding, heeft het bestuur de Werkgroep Sneltram
gevraagd ons iets over hun project te komen vertellen. Wij komen daar zeker nog op terug.
Als gevolg van het overlijden van onzé voorzitter Gert Toes, die boekbinder van beroep was, hebben
we niemand meer die de kunst verstaat om de Couriers te lijmen. Het bestuur heeft overwogen dit
werk te gaan uitbesteden, maar wegens de kosten is besloten om de Couriers weer te gaan nieten
(zoals dat tot vóór enige jaren ook gebeurde).
In de bestuursvergadering van 14 maart is o.m. gesproken over de reconstructie van de Weg over
Anna's Hoeve (zie bericht elders in dit nummer), en over de bomen die daarvoor gerooid moeten
worden. Hieronder leest U daarover méér.

GEMEENTELIJK HERPLANTFONDS
KRIJGT DE EERSTE f 100 VAN ONS
Om het kruispunt Minckelersstraat - Weg over Anna's Hoeve / Liebergerweg veiliger te maken,
moeten tien bomen worden gekapt in de berm tussen de weg en het fietspad .
De gemeente heeft zichzelf daarvoor wel een rooivergunning afgegeven, maar zich geen "herplantplicht" opgelegd.
Toevallig heeft de gemeente zojuist het plan gemaakt om de regeling voor rooivergunningen te
veranderen. Als er op een perceel waar bomen moeten verdwijnen geen plaats is voor nieuwe aanplant, kan de aanvrager van een rooivergunning worden verplicht om een bedrag te storten in het
nieuwe "herplantfonds" . Met dat geld zal de gemeente dan nieuwe bomen aanplanten, zo mogelijk in
de buurt van de gerooide bomen.

»
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Het bestuur van onze vereniging heeft de gemeente gevraagd om ook in dit geval nieuwe bomen aan
te planten. Ons bestuur heeft de gemeente toegezegd om de eerste f 100 in het Herplantfonds te
storten, zodra de gemeenteraad heeft besloten om dit fonds inderdaad op te richten.

*
HET WATERPEIL VAN DE VIJVERS
Het droge 2e halfjaar 1995 werd gevolgd door een extreem droge maand januari. In februari viel
gelukki,S1 een normale hoeveelheid neerslag (het meeste in de vorm van sneeuw). Maar dat was
natuurlijk lang niet genoeg om de grondwaterspiegel op peil te brengen. Die is alleen nog maar
verder gezakt. Eind februari, na het invallen van de dooi, zakte het niveau van de vijvers voorbij het
dammetje tot het ongekend lage peil van 132 cm boven NAP. Gelukkig vroeg en kreeg de gemeente
toestemming van het Goois Natuurreservaat om wat water terug te halen uit het Laarder Wasrneer.
(Vorig voorjaar was er 250 miljoen liter overtollig regenwater via Anna's Hoeve doorgepompt naar
het Wasrneer!) Op schrikkeldag ging de afsluiter open en konden we voor het eerst sinds vele jaren
weer eens water van de bergvijver naar het dammetje zien stromen. De volgende dag werd de bronpomp in de Riebeeckvijver ook aangezet, en toen ging het helemaal hard. We zijn de gemeente zeer
erkentelijk voor deze acties.
Nu hopen we op een nat voorjaar, om het grondwater weer op peil te brengen. Als de regen zo
vriendelijk zou willen zijn om vooral 's nachts te vallen, dan is iedereen tevreden ... !

_
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HET BOSWERK
Het gaat goed met het vrijwilligerswerk op Anna' s Hoeve. Er zijn een paar nieuwe gezichten bij
gekomen, zodat nu vaak vijf à zes personen bezig zijn. Het aanpakken van de Amerikaanse vogelkers
met zaag en bijl gaat onverminderd voort. De structuur van het bos is nu duidelijk opener, zodat er
hopelijk ook andere planten k"tInnen gaan groeien, Met het oog op het broed seizoen wordt in deze
maanden het grove hakwerk achterwege gelaten, om de vogels zo min mogelijk te verstoren.
De "harde kern" van de boswerkploeg verwacht dat de wildgroei van de vogelkers over een paar jaar
bedwongen kan zijn. Jammer genoeg zal er wel nooit een einde komen aan het zwerfvuil op Anna's
Hoeve. Wat lag er weer veel afval na de afgelopen periode vol schaatspret! Maar, optimistisch als we
zijn, we blijven het oprapen. De ervaring leert toch dat hoe schoner het ergens is, hoe minder mensen
geneigd zijn er zomaar rommel achter te laten.
Versterking kunnen we nog steeds gebruiken. Dus: als u op de tweede woensdag van de maand
opeens behoefte krijgt aan een gezonde dosis frisse lucht, doe dan mee om half twee en heb plezier
tot half vier. De contactpersonen voor het boswerk zijn Jan van Dijk (tel. 6837966) en Jan Deijs
(tel. 6858 965).

VANDALISME
Eén van onze lezers heeft ons gevraagd uw aandacht te vestigen op het vandalisme op Anna's Hoeve. Aan dit verzoek voldoen wij graag.
Als wandelaar op Anna's Hoeve kunt u op allerlei vonnen van vandalisme stuiten:
- het uit de grond trekken en vernielen van zitbanken
- het omvertrekken van palen met borden
- motorcrossen
- house parties
- fikkie stoken
- het dumpen van huisvuil in complete afvalzakken, grofvuil (van wie was toch die televisie?) en
overschotten aan kranten en folders
- het in de grond laten weglopen van afgewerkte motorolie.
Helaas, voorbeelden te over.
»

-13Het heeft niet veel zin om te proberen te achterhalen wat er omgaat in mensen die deze dingen doen.
Belangrijk is wel dat we bedenken dat het gemeenschappelijke bezit, waar we met z'n allen belasting
voor betalen, door vandalisme wordt aangetast.
In dit geval gaat het om "ons" natuurgebied Anna's Hoeve.
Laten we daarom proberen het vandalisme de kop in te drukken.
Neen, u hoeft niet zelf op de vernielers afte gaan ... . mensen die banken uit de grond rukken zien er
misschien geen been in om ti op uw kop in de speelweidevijver te zetten. U moet gewoon het Goois
Natuurreservaat bellen (teI.6214 598) of, als het al te gortig is, de politie.

HERSTEL VAN WEG OVER ANNA'S HOEVE
Het werk aan de weg is in volle gang. De bestaande asfaltlaag is gebroken en wordt gebruikt als
fundering voor de nieuwe asfaltverharding. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:
eerst het weggedeelte van restaurant Anna's Hoeve tot de grens met Baarn, daarna het deel tussen
de Anthony Fokkerweg en het restaurant. De route is afgesloten voor doorgaand autoverkeer;
tijdens de laatstgenoemde fase kunnen de sportvelden via de Meerweg bereikt worden. Het fietspad,
dat blijft zoals het is, wordt soms plaatselijk even afgezet, waardoor het kan gebeuren dat er een
stukje gelopen moet worden, met (brom/snor)fiets aan de hand.
Buslijn l36 (van en naar BaamlEemnes) rijdt tijdens de afsluiting van de weg de volgende route (en
vice versa): Hilversum Station - Emmastraat - Soestdijkerstraatweg - Hilversumsestraatweg - Amsterdamsestraatweg - Wakkerendijk (halte Nijhof). Vanaf de halte Nijhofrijdt er een pendeldienst
naar EemeroordlNieuwenoord. Bus l36 en de pendeldienst wachten op elkaar.
De Minckelersstraat wordt ter hoogte van de inrit naar De Zebra's en bij de kruising met de Liebergerweg uitgebogen, om met behulp van middengeleiding een veilige opstelmogelijkheid voor fiets- en
autoverkeer te scheppen. Hiertoe moet de "wegbegeleidende houtsingel" tussen weg en fietspad op
die plaats verdwijnen; waar de ruimte tussen weg en fietspad erg smal wordt (± 1 meter), komt een
stuk vangrail ter afscheiding.
Voor deze werkzaamheden is een rooivergunning toegekend voor tien bomen (te weten 1 lijsterbes,
3 esdoorns, 1 els, 4 berken en 1 populier). Het is altijd jammer als er bomen moeten verdwijnen,
maar de onze vereniging is zich ervan bewust dat hiermee de verkeersveiligheid is gediend. Bovendien blijkt uit de rapportage bij de aanvraag van de rooivergunning dat slechts één van deze bomen,
de populier, in topconditie is.
Zoals ook elders in deze Courier vermeld, heeft onze vereniging bij de gemeente aangedrongen op de
aanplant van nieuwe bomen.
Met hartelijke dank aan de gemeente voor alle informatie.

*
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HONDEN AAN DE LIJN.... OF NIET?
Lange tijd is er in het natuurgebied van Anna's Hoeve geen aanlijngebod voor honden geweest. Op
initiatief van onze vereniging ging de gemeente Hilversum er toe over wel een aanlijngebod in te
stellen in de broedperiode, van 15 maart tot 15 juli van ieder jaar.
Door het ontbreken van elke controle hierop is deze maatregel op niets uitgelopen.
Sinds enkele jaren is het beheer van Anna's Hoeve in handen van het Goois Natuurreservaat. Ook
het G.N.R. zag geen kans om in de broedtijd een hondenaanlijngebod voor het hele gebied te handhaven.
Wel is er in 1995 een beperkt hondenaanlijngebod van kracht geworden. Ook voor 1996 is dat
inmidde's weer ingesteld.
Bezoekers met honden moeten deze in een deel van Anna' s Hoeve aan de lijn houden van 15 maart
tot 15 juli. De maatregel geldt voor het gebied aan weerszijden van de snelweg A27. Zie het plattegrondje hieronder.
Om precies te zijn lopen de grenzen als volgt.
Aan de Hilversumse kant: het pad achter de Bergvijver (vanaf de scherpe bocht in de Weg over
Anna's Hoeve tot aan de spoorlijn).
Aan de Baarnse kant: de Albert Schweitzerweg.
Aan de zuidkant de spoorlijn, en aan de noordkant de Weg over Anna's Hoeve.
Speciale bordjes geven deze begrenzing aan.
Aan de noordkant van de Weg over Anna's Hoeve (tussen het Laarder Wasmeer en de A27) ligt nog
een stuk van Anna's Hoeve dat tegenwoordig deel uitmaak,1: van het begrazingsgebied "Zuiderheide".
Daar staan hekken omheen om de grazers (koeien) binnen het gebied te houden. In dit gebied geldt
het gehele jaar een aanlijngebod voor honden.

»

Gemeente Hil-'ef'sum

:::::'. wetpaden

=

verharde wegen

,
2
3

Speelweide
Speelweidevljver
Witte Strandje
4 Restaurant
5 Woningen Anna's Hoeve
ij Oe 6""g
7 e.,..gvijver

8 Heitje
9 Coite""; tie
10 BospoeI

\

Gemeente

laren

-15Onze vereniging doet een beroep op alle hondenbezitters
om zich aan deze regels te houden.
In het grootste deel van Anna's Hoeve, rondom de vijvers,
mogen honden het hele ja.ar loslopen. Het is natuurlijk niet
verboden om honden iildit gebied VRIJWILLIG aan de lijn te
houden, vooral in de broedtijd!

*
"DOORLICHTING" VAN BOMEN
Bosbouw is een zaak van geduld. Het kweken van bomen vergt al gauw een aantal decennia. Al die .
tijd kunnen we eigenlijk weinig doen. Toch wil de bosbouwer graag weten ofhet goed gaat met zijn
bomen. Wordt een boom ziek, dan kan die beter worden weggehaald. De ruimte en de voedingsstoffen die zo vrijkomen, komen de resterende bomen ten goede. Maar in vele gevallen is aan de buitenkant van een boom niet te zien dat hij van binnen rot is.
Het Deense Force-Instituut in Kopenhagen heeft daar iets op gevonden. De boom wordt met zwakke
gammastralen doorgelicht.
Gammastralen die een boom raken, worden - afhankelijk van de dichtheid van de boomweefsels - in
verschillende richtingen gereflecteerd. Hout dat door een schimmel is aangetast, reflecteert de stralen
op een heel andere manier dan gezond hout. Door op dit reflectiepatroon een aantal analyses uit te
voeren, kan van het binnenste van de boom een beeld worden gevormd.
Belangrijk is daarbij dat de meting snel kan worden uitgevoerd, want er staan heel wat bomen in een
bos. Om rendabel te zijn, mag een meting niet langer dan een paar seconden duren.
De apparatuur van het Force-Instituut is overigens ook geschikt om rotte plekken in dood hout, bijv.
in houten gebouwen, op te sporen.

*

AUTOBUSSEN MET EEN BAKLUCHTJE
Een deel van de stadsbussen in de Amerikaanse stad Cincinnati (Ohio) rijdt niet langer op gewone
diesel, maar op sojadiesel, een brandstof die van sojabonen wordt gemaakt.
Bij het verwerken van sojabonen kan het eiwit van de olie worden gescheiden. Beide producten
worden in de keuken gebruikt. Van de eiwitten wordt bijv. tahoe gemaakt; de olie kan gebruikt
worden om te bakken. Maar ze kan ook tot sojadiesel worden verwerkt.
Het grote voordeel van sojadiesel is dat hij schoner is dan gewone diesel. Sojadiesel brengt na verbranding 12 % minder koolmonoxyde en 21 % minder koolwaterstoffen in de lucht.
Ook de landbouwers zijn blij met de nieuwe toepassingsmogelijkheid voor hun product. De Verenigde Staten zijn de grootste producent van sojabonen in de wereld.
Op de bussen in Cincinnati staat nu: "Deze bus rijdt achthonderd kilometer op één hectare sojabonen". Voor de passagiers is het alleen even aan de baklucht wennen.

*
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JEUGDPAGINA
De kleurplaat van het vorige nummer werd blijkbaar niet zó leuk bevonden.
Toch hebben we twee prijswinnaars kunnen aanwijzen. Zij hadden de dinosaurus héél origineel
ingekleurd. De prijswinnaars zijn Simon Toes en Diana Voorn.
De puzzel van deze keer is een raadsel.
Hieronder zie je een plaatje met 5 kinderen en 5 honden.
Kun jij uitvinden welke hond bij welk kind hoort?

-

De hond van Ine heeft een naam die uit drie letters bestaat.
De hond van Hannelore staat tussen Jasper en Max.
De naam van Jana's hond begint met dezelfde letter als Jana.
Jeroens hond heeft de langste naam.
Fideels naam is langer dan de naam van zijn baasje.

Teken voor het gemak eerst een lijntje (de "leiband") tussen de kinderen en hun hond.
Schrijf daarna de namen van de kinderen en van hun hond op een briefje of op een briefkaart, bijvoorbeeld zó:
DE HOND VAN:
Jana
Ine
Jeroen
Vince
Hannelore

HEET:

Stuur je oplossing vóór 15 mei naar: Weberstraat 1, 1223 JS Hilvenum.
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden!
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing) of tel. 0356911
174 (hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950944

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

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum,
tel. 6215 168

of bij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o ik geefmij op als nieuw lid (minimum contributie! 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af
o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode: .............. .............. Plaats: ....................... .... ... .... ... ............ .. .
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PROVIr~CIAAL

SANERINGSPLAN TER INZAGE

Van 10 mei tot 7 juni heeft een ontwerp-besluit van het provinciebestuur ter inzage gelegen, met betrekking tot een saneringsplan voor een deel van Anna's Hoeve. Het ontwerp-besluit houdt in dat de provincie
vaststelt dat er hier sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dat sanering als zeer urgent
wordt beschouwd, en dat hieraan (mits het rijk tijdig met geld over de brug komt) binnen vier jaar zou
moeten worden begonnen.
De kosten van het saneringsplan zijn begroot op ca 21 miljoen gulden.
Het betreft hier de voormalige wielerbaan en omgeving (achter de waterzuivering), de sportvelden, en de
Speelweide in het natuurgebied Anna's Hoeve.
Veel vervuilde grond zal moeten worden afgegraven. Voor de sportvelden geldt dat niet, behalve voor een
klein deel, met name een voormalig speelterreintje naast het clubhuis van De Zebra' s.

ADDER ONDER HET GRAS
De gemeente heeft de provincie laten weten dat men deze sanering graag zou combineren met andere
saneringsplannen. Er zit namelijk een dikke adder onder het gras. Zoals onze vereniging al te horen kreeg
tijdens informeel overleg met de gemeente op 11 april jl., heeft dit provinciale saneringsplan alleen betrekking op droge gronden: "droge sanering" . Voor de "natte sanering", van alle vervuilde vijverbodems, is er
helemaal nog geen plan, en het is nog veel moeilijker om hiervoor een plan te maken en daar overheidsgeld
voor los te krijgen.
De veronderstelling in ons vorige nummer dat de opslag van vervuilde grond langs het Wasmeer (op de
huidige sportvelden) van de baan zou zijn, was dan ook verkeerd. De vervuilde grond van de "droge
sanering" zal volgens het provinciale saneringsplan (ingepakt) worden gedeponeerd op en rond het terrein
van de voormalige wielerbaan. Maar voor toekomstige opslag van de vervuilde vijvergrond wordt nog
steeds gedacht aan de plek langs het Wasmeer. Alleen is die fase van de sanering helemaal nog niet in zicht.
In het verslag van onze Jaarvergadering, elders in dit nummer, kunt U hier nog iets meer over lezen.
Ook vindt U elders in dit nummer een artikel over eventuele toekomstige aanleg van een bedrijventerrein
op of naast het natuurgebied van Anna' s Hoeve.
Onze vereniging zal alle plannen uiteraard aandachtig blijven volgen.

OVERLEGGROEP
In het verleden heeft de gemeente bij enkele grote projecten een overleggroep gevormd met allerlei betrokken organisaties en instanties. Er is een kans dat voor het allesomvattende nieuwe plan voor Anna's Hoeve, waterzuivering en sportvelden ook zo'n overleggroep zal worden samengesteld. Desgevraagd heeft ons
bestuur aan de gemeentelijke projectgroep "Hilversum Oost" laten weten dat wij eventueel bereid zijn om
in zo'n overleggroep mee te doen.
Natuurlijk lopen we de kans dat wij in zo'n overleggroep flink onder druk gezet gaan worden om akkoord
te gaan met plannen die wij helemaal niet willen.
Daar staat tegenover dat wij in zo'n groep ook onze stem en onze argumenten kunnen laten horen.

*
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BESTlTURSMEDEDELINGEN
Sinds het verschijnen van de vorige Courier hebben wij weer een aardig aantal nieuwe leden mogen inschrijven. Graag heten we alle nieuwe leden hierbij van harte welkom.
Het bestuur heeft vergaderd op 25 maart en op 9 mei jl.
Over veel zaken die in het bestuur aan de orde zijn geweest, vindt U berichten en verslagen elders in dit
nummer: onze jaarvergadering, het gemeentelijke project "Hilversum Oost", de verbreding van de Weg
over Anna's Hoeve, het watertekort in de vijvers, het regelmatige terreinwerk van onze "boswerkploeg",
onze deelname aan de "cursus- en vrijetijdsmarkt" op de Groest op 14 september a.s., enzovoorts.
Sinds de jaarvergadering van 15 april hebben we weer een "echte" voorzitter.
Jelle Harder, die als vice-voorzitter het voorzitterschap had waargenomen sinds het overlijden van Gert
Toes in december jL, had zich immers voor één jaar beschikbaar gesteld. Een punt van zorg blijft dat Jelle
betrekkelijk weinig tijd voor onze vereniging kan vrijmaken. We hopen dan ook ergens een nieuwe voorzitterscandidaat vandaan te kunnen toveren ... maar hoe??
Wie een idee heeft, mag het zeggen! (Tel. 6215 168, secretariaat)
Door het Goois Natuurreservaat zijn wij benaderd om mee te doen in het overleg met allerlei gebruikersen belangengroeperingen, over een nieuw Algemeen Beheerplan. (Dus niet specifiek voor Anna's Hoeve.)
Eén van onze bestuursleden heeft actief aan dat overleg meegedaan. Wellicht komen we in een volgend
nummer terug op de resultaten van dit inspraakproces.
De vereniging heeft een brief ontvangen van de "Stichting Kritisch Faunabeheer". Daarin werd er op
gewezen dat de jagers-organisaties aan een lobby bezig zijn om een wijziging van de Jachtwet tegen te
houden, die de plezierjacht aan banden zou leggen. Jagers willen graag in de eerste plaats als natuurminnaars en natuurbeschermers beschouwd worden.
Daartoe leggen ze o .a. contacten met "echte" natuur- en milieuorganisaties, om bijv. samen schoonmaakacties te organiseren.
Anna's Hoeve is geen jachtgebied. Wij verwachten daarom geen uitnodigingen van deze aard. Het bestuur
heeft niettemin besloten dat we weliswaar met iedereen in gesprek willen blijven, maar zeer behoedzaam
zullen zijn in eventuele contacten met jagers.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 15 april 1996 in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat,
hoek Anthony F okkerweg te Hilversum.
Aanwezig volgens presentielijst 31 leden; er waren ook enkele belangstellende niet-leden aanwezig.

»

-51. Om 20.05 uur opent waarnemend voorzitter Jelle Harder de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Hij is blij met de tamelijke grote opkomst, en herinnert eraan dat dit de eerste ledenbijeenkomst is
sinds vorig jaar april, omdat de matig bezochte novembervergadering is geschrapt.
Bericht van verhindering is ontvangen van bestuurslid mevr. Schlüter.
In december is onze voorzitter Gert Toes overleden. Hij wordt herdacht met enkele woorden, gevolgd
door een minuut stilte.

2. De notulen van de op 10 april 1995 gehouden jaarvergadering worden zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande stukken: Er zijn geen stukken die speciaal op deze jaarvergadering betrekking hebberl. De secretaris geeft een overzicht van de belangrijkste correspondentie van onze vereniging
sinds de vorige jaarvergadering. Het betreft brieven aan en van het Goois Natuurreservaat (GNR), de
Gemeente Hilversum en de Provincie Noord-Holland over vele onderwerpen: ons ontwerp-beheersplan
voor Anna' s Hoeve, algemeen beheerplan GNR, waterstand van de vijvers, ongewenste ontwikkelingen bij
restaurant Anna's Hoeve, bermparkeren, reconstructie Weg over Anna's Hoeve, bestemmingsplannen
Kam. Onnesweg en Monnikenberg, en de sanerings- en herinrichtingsplannen voor het gebied HilversumOost inclusief A.'1na' s Hoeve.
4. Het jaarverslag 1995 van de secretaris, zoals afgedrukt in de Courier, wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt een vraag gesteld over "Publiciteit". Eén van de leden zou graag
willen dat er veel meer publiciteit wordt gegeven aan de plannen van de gemeente met Anna' s Hoeve. De
meeste Hilversummers weten nog van niets. Het bestuur doet al het mogelijke. Krant, reclameweekbladen
en de lokale omroep worden bij iedere mogelijke gelegenheid benaderd. Het is altijd maar afwachten wat
een persbericht oplevert.
De Gooi- en Eemlander heeft er een handje van om berichten sterk (en bovendien foutief1) in te korten.
5. Het financieel jaarverslag 1995 van de penningmeester, zoals afgedrukt in de Courier, wordt zonder
op- of aanmerkingen vastgesteld.
6. De begroting 1996 wordt na enige discussie ongewijzigd vastgesteld.
Verscheidene posten zijn "voorzichtig begroot" om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen, bijv.
onvoorziene uitgaven om tegengas te geven op de gemeenteplannen met Anna' s Hoeve.
7. De kascontrolecommissie (mevr. Van Poelgeest en mevr. Kreijkamp; hr. Verweij was ziek) heeft de
financiën gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt onder dankzegging gedechargeerd.
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: mw. Van Poelgeest (3e en laatste maal); mevr.
Kreijkamp (2e maal), hr. Roos (Ie maal).
9. a. Bestuursverkiezing.
Periodiek aftredend maar herkiesbaar zijn de heren J. Deijs, J. G. van Dijk en J. Harder. Zij worden bij
acclamatie herbenoemd.
De heer J.H. (Harry) Wark heeft zich beschikbaar gesteld en wordt bij acclamatie benoemd. Hij treedt in
de vacature T oes, aftredend in 1997.
b. Benoeming van voorzitter en penningmeester.
De heer Harder heeft zich voor één jaar beschikbaar gesteld als voorzitter, en de heer Deijs is herbenoembaar als penningmeester. Beiden worden bij acclamatie benoemd. De voorzitter hoopt dat er voor zijn
functie binnenkort iemand anders kan worden gevonden die meer vrije tijd voor Anna's Hoeve beschikbaar
heeft. Ook wordt nog een opvolg(st)er gezocht voor mevr. Schlüter, die het bestuur graag wil verlaten.
De voorzitter dankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.

»

-610. Laatste nieuws over de gemeentelijke plannen met Anna's Hoeve en omgeving.
Na een korte uiteenzetting over de waterstand van de vijvers, wordt medegedeeld en besproken wat het
bestuur op 11 april jl. van de gemeentelijke projectgroep Hilversum-Oost heeft vernomen, nadat de bijna
1000 handtekeningen van onze "oranje-brievenactie" door de afd. Ruimtelijke Ordening waren overgedragen aan ir A. Simon, projectleider "Hilversum-Oost".
Nieuw voor ons was de scherpe bestuurlijke scheiding tussen "droge sanering" (wielerbaan, voormalig
speelveldje van De Zebra's, en de Speelweide van Anna's Hoeve), en "natte sanering" (alle waterbodems).
Voor het eerste is een ontwerp-plan klaar, het tweede staat nog op losse schroeven. Het maken van een
financieel aantrekkelijk plan "Hilversum Oost" kan wellicht als breekijzer fungeren om ook de financiering
,van de "natte sanering" rond te krijgen.
Eventueel wil de gemeente Hj!versum het schoonmaken van de Speelweidevijver wel vóórfinancieren, mits
er zicht op is dat het Rijk dit terugbetaalt.
In het bestuur bestaat de vrees dat dit plannetje vooral ten doel heeft om hier alvast een paar nieuwe sportvelden neer te kurmen leggen.
De gemeente denkt het vervuilde slib van de vijverbodems langs het Was meer te deponeren. Daar liggen
nu sportvelden. Ook wil men de waterzuivering verplaatsen. Ook daarvoor zullen de sportvelden dan toch
moeten verhuizen.
Diverse leden stellen vragen (die naar beste weten door het bestuur worden beantwoord) en maken opmerkingen, die allemaal blijk geven van steun aan het standpunt van onze vereniging, dat er géén bestaand
natuurgebied van Anna's Hoeve moet worden opgeofferd.
Het bestuur is bereid hiervoor zo nodig een lokaal referendum aanhangig te maken. De leden geven te
kennen dit voornemen te steunen.
Ir Simon heeft ons gevraagd hoe wij denken over onze rol in de communicatie bij dit project. Zijn wij bijv.
bereid om al in een vroeg stadium mee te praten in een overleggroep, als die er zou komen? Dit moet nog
in het bestuur worden besproken. De gemeente heeft overigens nog geen "communicatieplan" voor dit
project; de voorzitter denkt dat we eerst moeten wachten waar de gemeente mee komt.
De heer Van Agge1en wijst er op dat Anna's Hoeve een ontwerp is van het beroemde duo Dudok (bouwmeester) / Meijer (piantsoenmeester).
De voorzitter merkt op dat het gebied sterk van aanzicht zou kunnen veranderen wanneer er op het huidige
zuiveringsterrein een bedrijventerrein komt, vooral als er hoog wordt gebouwd.
II .Rondvraag.
- N.a.v.een vraag van hr. de Wolfflegt de voorzitter uit hoe het zit met het parkeerterrein tegenover het
restaurant. Dit is voor iedereen toegankelijk; de bordjes waarop stond dat het terrein alleen voor bezoe
kers van het restaurant bestemd was, zijn nu weggehaald.
- De voorzitter van HSV Wasmeer deelt mee dat de federatie van sportverenigingen onze acties tegen het
berm- en wildparkeren steunt.
- Mevr. Twilhaar informeert naar de giftigheid van de grond in Anna's Hoeve. De waterbodems en de
grond van de Speelweide zijn zodanig vervuild dat het beter is hiermee geen contact te maken. Het vij
verwater zelf is niet ernstig vervuild.
- Mevr. Harder maakt een opmerking over het aanlijngebod voor honden. De voorzitter legt de nu gel
dende regels uit, zoals ze ook in de jongste Courier hebben gestaan.
- Hr. Roos vraagt aandacht voor het onderhoud van het fietspad langs de Weg over Anna's Hoeve: hoe
vaak wordt dit geveegd, en wie snoeit de prikstruiken langs het fietspad? Hoewel deze vraag eigenlijk
niet bij onze vereniging thuishoort, zullen we dit uitzoeken. (*)
12.Sluiting om 21.50 uur.

»
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Na de vergadering toonde ons lid de heer 1. van Kampenhout twee mooie door hemzelf vervaardigde
video-films (met muzikale begeleiding) van Anna's Hoeve plus de oevers van het Laarder Wasmeer, en van
het terrein Bantam (tussen 's-Graveland, Bussum en Hilversum).

(*) Bij de vmag van hr. Roos: Contactpersoon bij de gemeente voor informatie over dit soort zaken is de
heer M. van Uden van de projectgroep "Hilversum Schoner, Groener" (tel. 629 2525).

WEG IS TOCH VERBREED
Op vrijdagmorgen 10 mei is de gereconstrueerde Weg over Anna's Hoeve feestelijk heropend. De tijdelijke
snelheidsbeperking tot 50 hnlu is vervangen door een adviessnelheid van 60 km/u. Op de nieuwe weg is
ook aan de zijkanten een witte streep aangebracht.
Meermalen was ons door medewerkers van de gemeente verzekerd dat de weg bij de reconstructie niet
verbreed zou worden . Dat blijkt tèch gebeurd te zijn. Vóór aanvang van de werkzaamheden hebben we de
weg op drie plaatsen (niet in een bocht!) opgemeten: bij de bushalte tussen HSV Wasmeer en het restaurant, midden voor de Berg, en tussen de S-bocht en de zijweg naar 't Laer/Gooiergracht. De oude weg
was op die plaatsen niet even breed. De nieuwe weg is wel bijna overal even breed: ca. 6,10 m. De rijbaan
(tussen de witte strepen) is ca. 5,70 m. breed, dat is ca. 50 cm ofwel 8% meer dan vroeger. De verharde
berm is wat smaller geworden; de totale verharding is ruim 30 cm breder gemaakt.
Vorig jaar hadden we de gemeente gevraagd om bij de reconstructie meteen wat te doen aan het gevaarlijke en ontsierende bermparkeren, vanaf de inrit van HSV Wasmeer tot aan het restaurant. Daar zou naar
gekeken worden. Helaas is er (nog) niets tegen gedaan.
Onze vereniging was uitgenodigd om de feestelijke heropening van de weg bij te wonen. Wij hebben deze
gelegenheid aangegrepen om wat over het bermparkeren en de verbreding te zeggen, nadat we de gemeente hadden gelukgewenst met de voorspoedig verlopen reconstructie.
Wethouder Weijers was duidelijk niet blij met onze kritiek. Zij ging niet in op de verbreding, maar beklemtoonde dat de weg nu veel veiliger is geworden.
Zij zag het niet zo zitten om vanafHSV Wasmeer tot aan het restaurant het bermparkeren met paaltjes of
iets dergelijks onmogelijk te maken, maar beloofde wel dat er nog eens naar gekeken zou worden.
Wij blijven zitten met de constatering dat er opnieuw een stukje natuurgebied is "versteend", wat nooit
meer teruggedraaid kan worden. En met de kater dat zelfs de informatie van ambtelijke diensten van de
gemeente Hilversum niet altijd betrouwbaar blijkt te zijn. Dat is nog de grootste tegenvaller. Met deze
wetenschap zullen we voortaan helaas wel rekening moeten houden.
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TOEKOMSTIGE WERKLOCATIES IN GOOILAND:

ANNA'S HOEVE BEDRIJVENTERREIN ?
In januari 1996 werden we opgeschrikt door het zogenaamde "Buck II" rapport. Dat was een rapport,
opgesteld door het adviesbureau Buck Consultants, in opdracht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gooiland, in samenwerking met het Gewest Gooi en Vechtstreek. De provincie Noord-Holland
had het gewest namelijk gevraagd om binnen een jaar met voorstellen te komen voor mogelijke ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, benodigd tot het jaar 2015.
, Het "Buck 11" rapport heette eigenlijk "Toekomstige werklocaties in Gooiland" .
Men had uitsluitend gekeken "door de bril van de ondernemer", los van lokale of bestuurlijke richtlijnen of
beleidsuitgangspunten. Het afwegen van economische tegen andere belangen zou door de bestuurders ("de
politiek") moeten gebeuren.
In het rapport stond doodleuk: "Anna's Hoeve, 70 hectare, geschikt voor hoogwaardige bedrijvenparken
of kantoren". Als tweede keus, omdat de toegankelijkheid te wensen overlaat (lees: er is geen op- en afrit
bij de A27, en geen treinstation). We wilden wel eens weten welke 70 hectare men precies in gedachten
had. Dit moest wel vrijwel het hele natuurgebied omvatten.
Helaas bleek het rapport Buck 11 geheim te zijn: gewone burgers mochten het niet inzien.
De nieuwe 'Jurgemeester van Huizen gooide olie op het vuur door bij herhaling te verklaren dat er wel
gebouwd kon worden in de natuurgebieden die Hilversum enkele jaren geleden had overgedaan aan het
Goois Natuurreservaat. (Anna's Hoeve hoort daar ook bij).

NIEUW RAPPORT
Gelukkig is Buck 11 intussen van de baan. Het gewest heeft een nieuw rapport gemaakt, getiteld "DE
toekomstige werklocaties in Gooiland". (Dat is dezelfde titel als Buck 11 maar met "DE" in cursieve letters
ervóór). De wethouders van Economische Zaken van de gewestgemeenten hebben dit rapport goedgekeurd.
(De gemeentebesturen nog niet.)
In dit nieuwe rapport wordt Anna's Hoeve in eerste instantie niet meegeteld bij de "locaties die in 19952015 in aanmerking komen om ontwikkeld te worden". Maar Anna's Hoeve wordt wel even genoemd,
onder "Toekomstige ontwikkelingen:
functieverandering waarbij mogelijk substantiële economische ruimte kan worden gerealiseerd". Bij Anna' s
Hoeve staat: "Integrale herstructurering omgeving RWZI Oost". In een bijlage staat het wat preciezer:
"De hele omgeving Anna's HoevelRWZI-Oost zal in de periode van de komende 20 jaar in de aandacht
komen te staan (zie o.a. nota's gemeente Hilversum).
Vooralsnog wordt er van woningbouw uitgegaan, maar een combinatie met bedrijvigheid is zeer goed voor
te stellen. Van het bruto-gebied van 70 ha is daarom voorlopig 10 ha voor bedrijvigheid en 20.000 m2 voor
kantoren opgenomen". (Dat is in de praktijk 2 tot 4 hectare kantorengebied; samen dus 10 à 14 ha, ofwel
ongeveer de oppervlakte van de huidige rioolwaterzuivering, inclusief de accumulatievijver. )
Het is een troost dat het NATUURGEBIED Anna's Hoeve door het gewest niet als mogelijk toekomstig
bedrijventerrein wordt aangeduid.

»
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In het rapport staat overigens dat er voor hoogwaardige bedrijvenparken en kantoren méér mogelijke
locaties beschikbaar zijn dan wat er tot 2015 nodig is.
Als Hilversum bij Anna's Hoeve toch bedrijven wil vestigen, dan kan dat dus alleen zijn omdat men er geld
aan wil verdienen, niet omdat er elders in het gewest geen ruimte te vinden zou zijn.

TREINSTATION
In het rapport wordt verder aangenomen dat er in
Hilversum-Oost een treinstation komt: waarschijnlijk
aan het eind van de Mussenstraat / Anth.Fokkerweg /
Van Linschotenlaan.

*

WA TERTEKORT VOORT\l A,REND AANGEPAKT
In de vorige Courier hoopten we op een nat voorjaar. Dat is niet uitgekomen. April was extreem droog, en
ook mei bracht niet veel regen. Intussen is wel bij iedereen bekend dat we sinds juli vorig jaar in een uitzonderlijk droge periode zitten: er is maar ongeveer de helft van de "normale" hoeveelheid neerslag gevallen. (Normaal betekent hier: het gemiddelde over 30 jaar.)
Als het nooit regent en er geen andere maatregelen worden genomen, daalt het peil van de vijvers van
Anna's Hoeve tot het grondwaterniveau. Dat is, o.a. door de waterwinning, véél lager dan in de jaren
dertig toen de vijvers werden aangelegd. Meestal is de grondwaterstand in het voorjaar het hoogst en in
het najaar het laagst. Gemiddeld zo'n 150 cm boven N.AP. Omdat het natuurgebied Anna's Hoeve (buiten de heuvels) zelf zo'n 4 meter boven N.AP. ligt, betekent een peil van 150 cm "hééllage waterstand".
De verbindingsvijvers liggen grotendeels droog, meters oever liggen droog, er staat alleen nog water in het
midden van de grote vijvers.

Gelukkig profiteren de vijvers niet alleen van de regen die er in valt, maar ook van het regenwater-overschot van zuid-oost Hilversum: de villawijken, de schildersbuurt, "Klein Rome", het Riebeeck-kwartier en
de bedrijven achter het Sportpark. Via het aparte regenwaterriool dat hier ligt, worden de vijvers van
Anna's Hoeve van water voorzien. Maar ook de Kastanjevijver, de LaapersveJd-vijver, het ven achter het
sportpark, en de vijver in het Riebeeck-kwartier.
(De Lorentzvijver staat in verbinding met het Laarder Wasrneer.)
>

-10Als het dus flink geregend heeft, stïOomt er water via de pijp die de Riebeeckvijver ondergronds verbindt
met de Speelweidevijv'er, naar Arll1a' s Hoeve. Het streefniveau is daar: minimaal 220 cm boven N.AP. De
bakstenen inlaat in de Speelweidevijver, waar de buis in de vijver uitkomt, staat dan helemaal onder water.
Bij een peil boven 220 cm stroomt het water via de overstort in het "dammetje" dóór naar de vijver bij het
Witte Strandje, en de Bergvijver.
Regentek0l1 is daarom normaal het eerst in die vijvers merkbaar. Het water zakt met een snelheid ,van ca.
1112 cm per dag de bodem in (naar het grondwater), en zodra het peil onder 220 cm zakt stroomt er niets
meer dóór naar de achterste vijvers.
Bet peil in het Laarder \Vasmeer is (veel) hoger dan in Anna's Hoeve. De bodem laat daar minder water
door, het water zakt dus niet zo snel weg. Er bestaat een ondergrondse verbinding tussen het Wasmeer en
Anna's Hoeve. Normaal zit die dicht. Maar, hoewel het peil van het Wasmeer natuurlijk ook veel te laag is,
mocht de verbinding de afgelopen maanden "op een kier" blijven staan. Daardoor kwam er Wasmeerwater
in de Bergvijver. Zodoende was in april het watertekort in de Speelweidevijver nijpender dan in de achterste vijvers: een zeldzame situatie!
Mede op aandrang van onze Vereniging heeft de gemeente allerlei extra maatregelen genomen. Eind april
heeft men drie dagen lang met een mobiele pomp water overgepompt van het Witte, Strandje naar de
Speelweidevijver. Ondergrondse overstortbuffers van het regenwaterriool zijn leeggepompt. En men heeft
hard gewerkt aan de nieuwe bronpomp bij de Riebeeck-vijver. Men heeft nu de pomp zo kunnen instellen
dat er geen ijzer (bruin water!) meer wordt opgepompt. Hopelijk komen binnenkort alle vergunningen om
deze pomp ook officieel in gebruik te mogen nemen.
Wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor haar inspanningen.
De gemeente heeft ons overigens laten weten dat de pomp niet zóveel water zal mogen oppompen, dat
ook de achterste vijvers altijd op het peil van minimaal 220 cm gehouden kunnen worden . Als de verbinding met het Wasmeer weer dicht gaat, is het waterprobleem in droge tijden dus nog niet helemaal van de
baan.
Gelukkig wordt er in de weidegebieden die het Gooi omringen, aan gewerkt om daar de grondwaterstand
omhoog te krijgen. Misschien zal dit in de toekomst ook de (grond)watersituatie in het Gooi verbeteren.

260 cm boven NAP

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
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NIEUWE NS-WANDELING DOOR ANNA'S HOEVE
Wandelaars op Anna's Hoeve hebben het natuurlijk allang gezien: sinds maart vindt U er hier en daar de
wit-rode schildjes van een NS-wandeling. In de NS-pocket "Er-op-Uit!", verschenen op 1 april j!, staat
deze nieuwe wandeling onder nummer 43, met de titel "Goois Natuurreservaat".
De wandeling gaat van station Hilversum, via Wandelpad/Oude
Amersfoortseweg (Omroep museum)/Mussenstraat, door Anna' s
Hoeve, langs de golfvelden bij Kievitsdal en langs het Hilversumse
Wasmeer t.dar halte Hollandse Rading, waar wandelaars weer de
trein naar huis kunnen nemen.
De wandeling volgt gedeeltelijk het Lange-Afstandswandelpad
(LAW) "Waterlandpad", uitgezet door het NIVON, een van de
acht organisaties die samenwerken in de Stichting LAW te
Amersfoort. LAW-wandelingen vindt U door het hele land:
zij zijn (net als in het buitenland) herkenbaar aan geschilderde
markeringen, meestal wit-rood. Hilversummers zullen niet gauw
een "Rail Idee" spoorkaartje kopen om aan station Hilversum de
routebeschrijving van deze wandeling te verkrijgen.
Hoewel het natuurlijk wel zou kunnen, met een enkeltje
Hollandse Rading - Hilversum!
In de routebeschrijving komt de naam Anna's Hoevejammer genoeg niet voor. Maar de route gaat wel
voor een flink deel door en langs Anna's Hoeve. We kunnen u aanbevelen om dit deel van de wandeling
eens te maken. :Misschien ziet U dan stukjes Anna's Hoeve waar U zelden of nooit komt! Daarom drukken
we het desbetreffende deel van de routebeschrijving hieronder af. Wij maken er een rondwandeling van . die
begint bij de Mussenstraat (ofbij de Speelweidevijver).

ROUTEBESCHRIJVING

Aan het eind van de Mussenstraat rechtdoor, langs een hek met bord "Goois Natuurreservaat" het bos :n.
De Stichting Goois Natuurreservaat is een natllllrheschermingsorganisatie die in 1932 Had ()fJ!.~e,.ichi
met als doel natuurschoon in het Gooi aan te kopen en in stand te houden door het op \!(,1'I1II/1·1'()orde lI'üze
te beheren Voor wandelaars en fietsers zijn vrijwel alle gebieden die eigendom Zijll van, It' Slichtinl!
Goois Natuurreservaat vrij toegankelijk.
Voor de vijver iets rechts aanhouden, volg een voetspoor over het gras langs de vijver. U blijft het pad
langs de vijver volgen. De vijver gaat over in een brede sloot; u blijft het pad langs het water dat naar links
buigt, volgen. Op de eerstvolgende kruising van paden, met aan uw linkerhand een aarden bruggetje, gaat
U naar rechts. U kruist een ander pad en loopt zeer steil naar boven de heuvel op. Bovenop naar rechts, U
passeert paaltje 9. Volg dit pad dat iets naar links loopt. Op een kruising met paaltje 10 rechtdoor schuin
naar beneden. Bij de vijver aangekomen rechtsaf Volg nu de vijver. Bij de eerste brug rechtdoor langs de
vijver blijven lopen. Het pad buigt hier wat naar links. Bij de tweede brug rechtsaf; U loopt nu langs een
volgende vijver. Op een kruising van paden met een bordje "Hondl~n aan de lijn" [van' 5 !liaart tot 15 Îuli /
redactie AH. Courier] gaat U linksaf
»

-12Via een hekje een fietspad en een autow~g oversteken en rechtdoor een bospad omhoog. Even verder gaat
het bospad rechtsaf omlaag, parallel aán de autoweg. Op een kruising rechtdoor. U betreedt via een hekje
een begrazingsgebied. [Hier honden aan de lijn! / redactie A.H. Courier.] Op een driesprong rechtsaf
Daarna via een volgend hekje het begrazingsgebied verlaten. U gaat hier naar rechts; het Lange AfstandsWandelpad komt er van links bij. Steek de autoweg over en ga linksaf, het fietspad volgen. U loopt nu
onder het viaduct van de autosnelweg A27 door. Onder het viaduct ziet U een informatiebord over een
faunapassage.
Door de toenemende uitbreiding van wegen, industrie en woningen wordt het voor veel bosdieren onmogelijk om van het ene bosgebied naar het andere te trekken. Dezefaunapassage is speciaal voor reeën,
'boommarters, egels en wezels aangelegd om naar het bosgebied aan de andere kant van de A27 te kunnen komen.
Bij paddestoel 20631 rechtsaf, Dr. Albert Schweitzerweg. De asfaltweg gaat over in een zandweg met
fietspad. U passeert het spoor.
Tot zover de routebeschrijving van de NS-wandeling. In plaats van het spoor over te steken, kunt U (op
eigen risico!) rechtsaf het paadje langs de spoorlijn nemen. Officieel mag dat niet, maar niemand zal U
terugsturen. Als er een trein aankomt, kunt U beter even stoppen en "dekking zoeken"! Let ook op dat U
niet van de sokken wordt gereden, want er is nogal eens wat fietsverkeer op dit paadje.
Een stukje voorbij het viaduct onder de A27, bij het zogenaamde geiteweitje, is er rechts een gat in het hek
waardoor U terugkomt in het gebied van Anna's Hoeve. Wanneer U het wandelpad evenwijdig aan de
spoorbaan blijft volgen, bent U even later weer terug bij de Speelweidevijver waar de wandeling begon.

*

ANNA'S HOEVE IN DE HANDBOEKEN
Onlangs verscheen een nieuwe, bijgewerkte editie van het Handboek Natuurmonument ,n, van de Vereniging Natuurmonumenten. Het is een complete gids
van meer dan 2400 natuur- en wandelterreinenin geheel Nederland. Dat zijn
niet alleen terreinen van deze vereniging.
Anna' s Hoeve staat er ook in, en wel als volgt:
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Parkachtig bos met picknickmogelijkheid Het bos bestaat overwegend uit jonge naaldbomen. In het
terrein zijn vijvers en brede sloten aangelegd, waarin tamme eenden en ganzen zwemmen.
Ligging: Noord-Holland, gem. Hilversum, Laren; ten o. van Hilversum, bij restaurant Anna 's Hoeve aan
de Liebergerweg. Top. krt.: 32A. Eigendom: Goois Natuurreservaat. Opp. 46 ha. Gemarkeerde wandelroute. Observatiepunt. Plattegrond of kaart van het terrein verkrijgbaar.
In de vorige editie (van 1991) was sprake van een "uitzichtheuvel met zicht over het Wasmerengebied" en
een "speelweide", Vanaf de Berg is helaas vrijwel niets meer van het Wasrneer te zien; de bomen zijn te
hoog geworden. En op de Speelweide kan beter niet meer gespeeld worden (speeltoestellen zijn allang
geleden weggehaald), omdat de grond er zwaar vervuild is.
De gids van Natuurmonumenten is een aanrader. (Gratis voor leden van de Vereniging Natuurmonumenten). Dat kan helaas niet worden gezegd van de "Natuurgids van Noord~Holland", jubileum-uitgave 1996
van de 60-:iarige Stichting het Noordhollands Landschap, beheerder van 45 (merendeels kleine) natuurgebieden in Noord-Holland buiten 't Gooi. Anna's Hoeve wordt hierin als volgt aangeduid:

»
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"Wandelbos van het GNR. Dit bos is eigenlijk een voortzetting van de beboste Zuiderheide, maar heeft
duidelijk een andere bestemming. Hier kunnen de be"woners van de woonwijk waar het aan grenst, zich
vermaken op de speelweiden en in de sparte/meertjes. "
Dat er in de vijvers van Anna's Hoeve gesparteld kon worden, is nu zo'n kleine 50 jaar geleden. En verder
lijkt deze tekst, waarin niets is terug te vinden over de natuurwaarden van het gebied, op het lijf te zijn
geschreven van de Hilversumse gemeentemensen die plannen maken om een stuk van het gebied op te
heffen.
Wij vinden deze Noordhollandse uitgave nogal overbodig, zeker nu dit jaar ook de landelijke gids van
Natuurmonumenten is verschenen. Het maken van zo'n gids kost handenvol geld. Dat had het Noordhollands Landschap volgens ons zinvoller kunnen besteden.

*

VLEERMUIZEN KIJKEN OP ANNA'S HOEVE
De jaarlijkse vleermuizen-excursie door Anna's Hoeve vindt deze keer plaats op dinsdag 25 juni a.s. om
22.00 uur. Het verzamelpunt voor belangstellenden is weer de ingang van Anna's Hoeve op het kruispunt
Liebergerweg i Anthony Fokkerweg.
De excursie staat onder leiding van onze eigen "batman" lelle Harder. In eerste instantie zal met het blote
oog naar de vleermuizen worden gekeken; later, als de duisternis begint te vallen, zullen waarnemingen
worden gedaan met behulp van een bat-detector, een apparaat dat de onhoorbaar hoge geluiden van vleermuizen vertaalt voor het menselijk oor. lelle zal U kunnen vertellen welke vleermuizen U ziet en hoort. De
excursie duurt tot een uur of elf, half twaalf, en is gratis.
Suikerspinkapsels zijn geen bezwaar - deze bijzondere diertjes hebben hun sonarsysteem niet voor niets
gekregen!
Voor inlichtingen kunt u lelie Harder bellen (tel. 5424505).

Dwergvleermuis

Watervleermuis

Lila tvlieLJer

*

CURSUS- EN VRIJETIJDSMARKT: WIE HELPT ONS?
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve wordt de laatste tijd vaak genoemd in de plaatselijke kranten. Toch wil ze haar bekendheid nog vergroten door, net als vorig jaar, deel te nemen aan de Cursus- en
Vrijetijdsmarkt. Dit evenement wordt op zaterdag 14 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur gehouden, op
de Groest te Hilversum.
Vanuit een kraampje zal de Vereniging promotiemateriaal aan belangstellende passanten uitdelen (folders
en Couriers), en natuurlijk vertellen over de inspanningen van de vereniging voor Anna' s Hoeve. In een
enkel geval zal misschien moeten worden uitgelegd wat Anna' s Hoeve eigenlijk is.
De kraam zal worden bemand door bestuursleden, maar het wordt op prijs gesteld als ook leden bereid zijn
mee te doen, bijv. gedurende één uur per persoon. Wilt U weten hoe gezellig het vorig jaar was, en U
eventueel aanmelden? Bel dan Helga Toes (tel. 6855951) of Gerard Peet (tel. 6215 168).

*
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HETBOSWERK

In de periode van 13 juni tot en met 10
september 1996 zal er geen boswerk worden
uitgevoerd op Anna's Hoeve. De laatste
boswerkdag van dit seizoen was dus woensdag
12 juni; de eerste werkdag van het volgende
seizoen valt op woensdag 11 september, en dan
zal weer iedere tweede woensdag van de maand
van half twee tot half vier de hand aan de
ploeg geslagen worden.
Over de afgelopen periode is de boswerkploeg best tevreden. Er is berekend dat er in 1996 zeker 120 uren
zijn gemaakt op Anna's Hoeve, en dat allemaal door een handvol vrijwilligers. De resultaten zijn er ook
naar: véél minder Amerikaanse vogelkers, her en der een opener structuur in de bospercelen, en de houtwalletjes die voor veel dieren schuilplaats en voederplaats tegelijk zijn.
Het rapen van afval blijft vechten tegen de bierkaai, maar we laten niet af Tijdens het "zomerreces" zullen
ook nog kleine opruimingen plaatsvinden.
U weet toch dat u welkom bent bij het boswerk? Voor materiaal en begeleiding wordt gezorgd. U hoeft
slechts ouder te zijn dan 12 jaar en u moet er natuurlijk zin in hebben. Jan van Dijk (tel. 6837966) en Jan
Deijs (tel. 6858 965) helpen u graag aan inlichtingen.

NEEM EEN GEVONDEN REEKALF NIET MEE!
In de krant van 22 mei jl stond een bericht, dat een fietsster langs de weg over Anna' s Hoeve een reekalfje
had gevonden. Zij heeft het meegenomen; via de Dierenambulance is het terecht gekomen bij een specialist
van Staatsbosbeheer die zou proberen het in leven te houden.
In het bericht stond ook dat het beter is om een gevonden reekalfje NIET mee te nemen, want meestal is
de moeder in de buurt. En als het naar mensen ruikt, zal het niet meer door de moeder worden geaccepteerd.
Wij willen U dus vragen: als U een reekalfje vindt, laat het liggen. Bel eventueel het Goois Natuurreservaat
en laat de boswachter er naar kijken. Maar raak het diertje niet aan.
Overigens werd twee dagen na het verschijnen van het krantebericht, even voorbij de plaats waar het kalfje
was gevonden een volwassen ree aangetroffen. Deze was dood; aan de verwondingen te zien, was ze
waarschijnlijk aangereden. Het is goed mogelijk dat dit de moeder van het gevonden reekalfje is geweest. 'k-
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NIEUWE ZITBANK
Het Goois Natuurreservaat heeft een nieuwe zitbank
geplaatst aan de oever van het Laarder Wasrneer.
Wandelt men vanaf het parkeerterrein bij HSV "Wasrneer" de Liebergerweg op (d.w.z. het zandpad dat
achter het restaurant langs loopt), dan ziet men de bank links van het pad, waar het Wasrneer begint. Vanaf
deze plaats heeft men een mooi uitzicht over een deel van het Wasrneer.
Vlak na.dat de bank was geplaatst, hadden vandalen hem al weer uit de grond getrokken. Wat bezielt zulke
mensen toch?? De bank is opnieuw geplaatst, naar wij hopen wat steviger zodat hij zal blijven staan waar
hij staat.

*
RENNEN OF STAPPEN?
Hoe blijven we, als het plotseling begint te regenen, het droogst: door snel naar een schuilplaats te rennen,
of door daar kalm naar toe te stappen?
Het is een vraag die wetenschappers al heel lang bezighoudt. Vier van hen, van de Faculteit Meteorologie
van Reading University (Groot Brittannië), namen de proef op de som, en stuurden - om hun berekeningen
wat te vereenvoudigen - een aantal geïdealiseerde kubusvormige "mensen" de regen in.
En de conclusie is duidelijk: vreemd genoeg worden we veel minder nat als we met normale snelheid naar
een schuilplaats stappen, dan wanneer we gaan hollen.
Maar wie rent, blijft toch minder lang in de regen?
Wie rent, loopt de regendruppels eigenlijk letterlijk tegen het lijf De voorkant van het lichaam is een veel
groter oppervlak dat nat kan worden, dan het hoofd en de schouders.
Alleen bij een echte stortbui kunnen we er het beste wat meer vaart achter zetten.
Het antwoord op de vraag waarom de meeste mensen toch nog gaan rennen, laten de vier meteorologen
aan hun collega's psychologen over.

DE OUDSTE VOGEL

*

In China zijn resten gevonden van wat waarschijnlijk de oudste vogel is geweest met een "moderne" tandeloze snavel. in plaats van een getande kaak zoals reptielen die hebben. De vogel is ongeveer dertig cm
hoog en werd Confuciusornis gedoopt, naar de Chinese wijsgeer Confucius (551 tot 478 vóór Chr.).
De fossiele vogel resten zijn in het noord-oosten van China opgegraven door Chinese en Amerikaanse
paleontologen. In de 150 miljoen jaar oude, uit het laat-Jura stammende bodemlaag werden een complete
schedel, delen van een vleugel, een bekken, de poten en afdrukken van veren gevonden.
Volgens Lian-hal Hou en zijn medewerkers toont de Confuciusomis aan dat gesnavelde vogelachtigen
zeker zeventig miljoen jaar eerder voorkwamen dan tot nu toe werd aangenomen. De oudste ongetande
vogel was de Gobipterix, gevonden in de Gobi-woestijn in Mongolië. Deze vondst werd tussen 70 en 80
miljoen jaar oud geschat.
De oudste prehistorische "vogel" is het vliegend reptiel Archaeopteryx, dat vorige eeuw in Beieren werd
gevonden.

*
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JEUGDPAGINA
De vorige puzzel heeft drie prijswinnaars opgeleverd. Dit zijn Philip van Straelen, Wendy Hilhorst en
Vincent Kluiver.
De oplossing was:
de
de
de
de
de

hond
hond
hond
hond
hond

van Jana heet Jasper,
van Jne heet Max,
van Jeroen heet Snoepie,
van Vince heet Fideel,
van Hannelore heet Wolf

Deze keer een insekten-puzzeI.
Elk insekt stelt een ander cijfer voor. In de rand vind je de som van de
Welk cijfer hoort bij welk insekt?

c~jfers

van elke rij.

Tip: vlinder (plaatje F) = 2!

Stuur je oplossing vóór 10 september naar: Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum.
Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden!
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Kontaktpersonen Goois Natuurreservaat
ing. P.J Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

; Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna' s Hoeve kunt U dit nurnmer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255 423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174 (hr,
Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950944

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
Secretariaat:

eeO.

G.M.JB . Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode: .............. ....

Plaats: ................... . ,.... .... ............ ... ..

,
•

url r

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE C01JRIER
Jaargang 13, nummer 4, 1996
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
opgericht 17 april 1984.

Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

l Harder Betje Wolffiaan 41 1403 GP Bussum tel. 6937 858
G.M.lB. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hilversum tel. 6215 168
J. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 6858965
J. van Dijk, S.c.G. Schlüter, H. Toes, J.H. Wark.

Contributie:
minimaal f 3,65 per jaar
Postgironummer: 4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud Anna-s Hoeve eo
Bankgironummer: 67 57 12 440 (ING-bank), idem
Redactie-team: Hettie BarIo, lneke Marx, Gerard Peet, Helga Toes.
Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 JS

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 januari 1997
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Voo rtgang Project Hilversum-Oost
Bestuursmededelingen
Schildpadden in Anna's Hoeve: weet U er meer van?
Dringend nodig: twee nieuwe bestuursleden!
Vrijetijdsmarkt een succes
Dudok-manifestatie: Anna's Hoeve ontbrak
Restaurant Anna' s Hoeve: legende en ware geschiedenis
Verkeerstellingen op Weg over Anna's Hoeve
Watertekort nog steeds schrikbarend
Het boswerk
Vleermuizen-excursie
Anna' s Hoeve in de "gif-atlas"
Bezorgers voor dit blad gezorgd
NS-wandeling zeer in trek
Zonnebloemen voor Tsjernobyl
Beheerplan 1997-2001 Goois Natuurreservaat
Plastic plus asfalt is Plasfalt
Jeugdpagina
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks 1 februari , 1 april, 1 juli, 1 november
Oplage: 900 exemplaren
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VOORTGANG
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De redactie van de Anna' s Hoeve Courier heeft
de heer A.W. Simon van de gemeente Hilversum,
projectleider "Hilversum-Oost", gevraagd naar
het laatste nieuws over de plannen die in de
maak zijn voor het gebied van de rioolwaterzuivering
en omgeving (sportvelden, natuurgebied Anna's Hoeve
en de braakliggende gronden).
Van de heer Simon hebben we de volgende tekst ontvangen.

De gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende verkennende gesprekken gevoerd met de provincie en met het Goois Natuurreservaat. Het doel van deze gesprekken is om de problematiek van het gehele gebied van Hilversum-Oost onder de aandacht te brengen van deze instanties. De eerste, ambtelijke
reacties waren positief en de gemeente wil nu dat ook de bestuurders een samenwerkingsaf5praak l'naken.
Bijvoorbeeld over de gezamenlijke aanpak van de bodemverontreiniging, van de waterhuishouding en
van de vernieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Samenwerking is noodzakelijk om de milieuproblemen en de ruimtelijke ordening van het gebied goed aan te kunnen pakken. Ook de financiering
ervan is alleen mogelijk als alle partijen daar een bijdrage aan leveren. Zodra de betrokken imtanties
(provillcie, GNR en zuiveringschap) het erover eens zijn om gezamenlijk een plan van aanpak te gaan
maken, is het ook wenselijk om met een overleggroep te starten.
Tenslotte is nog vermeldemwaard dat Hilversum-Oost door de gemeente als voorbeeldproject is aangemeld bij het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheet). Op het
ministerie is men namelijk geiilteresseerd in moeilijke projecten waarin je creatief met het milieu moet
omgaan. Zij noemen dat Stad en Milieu projecten.
Extra belangstelling van het ministerie is heel belangrijk omdat veel geldjüist daar vandaan moet komen,
bijvoorbeeld 90 % van de kosten om de (water)bodemverontreinigingen op het 5portpark, in en om het
Laarder Wasmeer, in de vijvers en op de speelweide op te ruimen.
Alfons Simon
De redactie dankt de heer Simon voor zijn bijdrage. Het lijkt er op dat het maken van een "ontwikkelingsvisie", een soort van basisplan waarover alle betrokken (overheids)partijen het eens zijn, wat langer gaat
duren dan de streeftermijn van een half jaar, die genoemd werd in de "startnotitie" van december vorig
Jaar.
Intussen zijn twee studenten (studierichting Ruimtelijke Planvorming) begonnen aan een afstudeeropdracht, geformuleerd door het GNR samen met de Gemeente Hilversum. Zij gaan inventariseren wat alle
instanties die bij het gebied Hilversum-Oost zijn betrokken, in dit gebied terug willen zien
na de bodemsanering. Vervolgens gaan zij proberen een inrichtingsvisie op te stellen
waarin zoveel mogelijk met al deze belangen rekening wordt gehouden.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Sinds het vorige nummer heeft het bestuur twee keer vergaderd: op 20 juni en op 5 september. Over veel
onderwerpen die in het bestuur aan de orde kwamen, leest U elders in deze Courier meer: de cursus- en
vrijetijdsmarkt, het boswerk, bodemsanering, de waterstand, het Beheerplan van het Goois Natuurreservaat, enzovoort.
Voor een aantal activiteiten in 1997 is de datum vastgesteld. De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op maandagavond 14 april; de vleermuizenexcursie op dinsdagavond 24 juni. Natuurlijk wordt U daarvoor op tijd uitgenodigd in de Couriers van volgend jaar. Als alles goed gaat, zullen
öie verschijnen omstreeks 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 november.
Het bestuur maakt zich grote zorgen over het feit dat we binnenkort twee bestuursleden door verhuizing
gaan verliezen. Vandaar de oproep verderop in dit nummer.
Als ons bestuur niet op sterkte blijft, dreigen we onze taken als vereniging niet meer naar behoren te kunnen vervullen. Juist nu het voortbestaan van een deel van het natuurgebied Anna's Hoeve op het spel staat,
zou dat een zeer ongewenste ontwikkeling zijn.

*
WEET U ER MEER VAN?

SCHILDPADDEN IN ANNA'S HOEVE
Aan de oevers van de vijvers van Anna's Hoeve kunnen
al sinds een jaar of tien enkele schildpadden worden
aangetroffen. In zijn boekje over de geschiedenis
van Anna's Hoeve (uitgave 1989) schrijft auteur
C. van Aggelen daarover:
"Meermalen werden schildpadden wamgenomen. Eenmaal
kreeg ik een exemplaar thuis ter determinatie
.
aangeboden. Het betrof hier de Roodwang sierschildpad.
Deze soort is niet inheems en wordt vaak als men 'er op
uitgekeken is' door dierenliefhebbers (?) losgelaten. ..
De Nederlandse Schildpaddenvereniging is een onderzoek begonnen naar de aanwezigheiJ van schildpadden in de vrije natuur in Nederland. Daarvoor is een formulier gemaakt. Het bestuur heeft dat formulier zo
goed mogelijk ingevuld en teruggestuurd. Het kan zijn dat U, lezer van dit blad, méér en betere inlichtingen over deze schildpadden kunt verstrekken: sinds wanneer hebt U ze waargenomen,
hoeveel hebt U er gezien, hoe groot denkt U dat ze zijn, enzovoort.
Als U uw kennis hierover beschikbaar wilt stellen voor het onderzoek, bel of schrijf dan even naar onze
secretaris (zie blz. 2 voor telefoonnummer of adres). U krijgt dan een formulier thuisgestuurd dat U na
invulling rechtstreeks kunt opsturen naar het adres van het "Projekt Roodwangsierschildpad". Bij voorbaat
bedankt!

)
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DRINGEND NODIG: TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN!
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve wil een dringende oproep doen aan leden om
zich te beril den over geschikte kandidaten voor twee vrijkomende bestuursfuncties. Binnenkort gaan twee
bestuursleden namelijk Hilversum wegens verhuizing verlaten.
Een bestuurslid wordt geacht jaarlijks acht vergaderingen bij te wonen (zeven bestuursvergaderingen en
één algemene ledenvergadering), en enig lees- en denkwerk te verrichten. Verder kan een bestuurslid met
(kleine) taken worden belast.
Indien U iemand kent die, gezien zijn/haar belangstelling of ervaring of algehele bekwaamheid, in aanmerking zou kunnen komen voor een plaats in het bestuur, dan kunt U dat laten weten aan de secretaris (Gerard Peet, tel. 6215 168). Iemand van het bestuur zal dan met de desbetreffende persoon in contact treden.

VRIJETIJDSMARKT EEN SUCCES
Op 14 september was er weer de jaarlijkse cursus- en vrijetijdsmarkt op de Groest. Voor de tweede maal
heeft onze vereniging daaraan meegedaan. Het weer was gelukkig heel wat beter dan tijdens de markt van
vongJaar.
Naar aanleiding van de oproep in ons vorige nummer hadden twee dames zich beschikbaar gesteld om te
komen helpen bij het "bemannen" van ons kraampje. Het bestuur was daar heel blij mee.
Tussen 10 en 4 uur hebben we aan zo'n 300 voorbijgangers informatie over onze vereniging meegegeven.
Nog veel meer mensen hebben een blik kunnen werpen op onze wand met grote foto's van Anna's Hoeve,
met daarboven onze opvallende "noodkreet": HELP: GEMEENTE BEDREIGT ANNA'S HOEVE.
Zo konden we aan onze vereniging en het gebied Anna's Hoeve weer wat meer bekendheid geven. Want er
zijn helaas oog veel Hilversummers die niets weten over het gebied, de ligging ervan, en de plannen van de
gemeente ermee.
Er waren ook reacties van mensen die zeiden dat het allemaal geen zin heeft: "De gemeente doet toch wat
ze zelf wil". Wij geloven dat een grote en sterke vereniging wel degelijk invloed ten goede kan uitoefenen.
Tijdens de vrijetijdsmarkt en in de dagen daarna hebben We 10 nieuwe leden'kunnen inschrijven, die we bij
dezen hartelijk welkom heten.
Als we opnieuw voldoende hulp krijgen, hopen we ons ook volgend jaar weer op deze markt aan de Hilversumse bevolking te kunnen presenteren,
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DUDOK-MANIFEST ATIE:

ANNA'S HOEVE ONTBRAK
Van 19 april tlrn 13 oktober was in de kelder van het Hilversumse raadhuis een indrukwekkende tentoonstelling te zien onder de titel "Dudok, componist van architectuur".
W.M. Dudok heeft als Hilversums stádsarchitect, samen met plantsoenmeester Meijer, ook het toenmalige
parkbos Atma's Hoeve aangelegd: het tegenwoordige natuur- en recreatiegebied met zijn vijvers, bruggetjes, bos- en heidepercelen.
In de Dudok-tentoonstelling was een overstelpende hoeveelheid (al dan niet uitgevoerde) ontwerpen van
Dudok te zien. Daaronder ook stadsparken, zoals het Hilversumse Laapersveld. Maar Anna' s Hoeve was
op de expositie de grote afwezige. Er was alléén een afbeelding te zien van een door Dudok ontworpen
paviljoen, dat bestemd was om het theehuis (de voorganger van het tegenwoordige partyrestaurant) te
vervangen. Dit nieuwe paviljoen is nooit gebouwd.
Sinds 1977 waren er in Hilversum twee Dudok-routes:
een korte en een lange. In de beschrijving van de
lange Dudok-route was Anna's Hoeve opgenomen onder
nummer 50: "Anna 's Hoeve: vijvers met brug (1935).
Later is hier een uitspanning met trimbaan gemaakt
en een visplaats voor bejaarden en gehandicapten. "
(De trimbaan, een rage in de jaren zeventig, is
intussen al lang weer verdwenen.)
-
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Een kijkje op de eerste brug (ontwerp van W. M. Oudok) met op de achtergrond het
Witte Strandje. Situatie 1934/1935.

Bij gelegenheid van de Dudok-manifestatie werd Hilversum voorzien van een nieuwe, korte, bewegwijzerde Dudok-route. Maar er verscheen ook een nieuw boekje met daarin nog 6 andere Dudok-routes. Eén
daarvan, nummer 3, genaamd "Hilversum, een bloem", gaat langs Anna's Hoeve. In het boekje staat daar
hetvolgendeover: ,.

"Via de Minckelersstraat, wederom met een plantsoen in de middenberm, bereiken we Alll/a 's Hoeve.
Langs deze weg staan de dienstwoningen van de rioolwater-zuiveringsinrichting voor hel oostelijk gedeelte van Hilversum (1939). Deze zijn niet wit geschilderd, maar wel afgedekt met zwart geglazuurde dakpannen.
Anna 's Hoeve is nog steeds een fraai wande/park en ook de visvijvers zijn nog steeds in gebruik. De paviljoens van Anna 's Hoeve, die er nog staan, werden ter vervanging van oudere geplaatst.
Een groot gedeelte van het wandelgebied is in gebruik genomen als sportveld
Dicht in de buurt ligt een belang,ijk natuurgebied rondom het Laarder wasmeer, een nallllllgebied. [sic]
Bij Allna 's Hoeve zelf kunt u een wandeling maken en eventueel een consumptie nuttigen"
Wat betreft de sportvelden slaat de auteur de plank volkomen mis. In de jaren vijftig zijn de sportvelden
van E.M.M. (thans HSV Wasmeer) en De Zebra's aangelegd op een vuilstortterrein. Er is dus géén wandelgebied in gebruik genomen als sportveld.
Wat de paviljoens betreft: het grootste deel van de gebouwen is inderdaad nieuw, na een grote brand op 1
maart 1972. Maar het oude boswachtershuisje uit 1844 (na een brand herbouwd in 1897) staat er ook nog
steeds.
Verder steekt het ons dat wel het Laarder Wasmeer en de omgeving daarvan worden aangeduid als natuurgebied, maar dat Anna's Hoeve slechts een "fraai wandelpark" wordt genoemd. Ook Anna's Hoeve is één
van de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat geworden!
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RESTAURANT ANNA'S HOEVE:

LEGENDE EN WARE GESCHIEDENIS
In een groot deel van de wijk Over 't Spoor verschijnt regelmatig de "Wijkkrant", huis-aan-huis verspreid,
met een oplage van 11.000 exemplaren. Dikwijls staat er in de wijkkrant ook een stukje over recreatiegebied Anna's Hoeve enlofonze vereniging. In het september/oktobernummer was echter het partycentrum
Anna's Hoeve aan de beurt. Prima artikel. Alleen in de inleiding gaat de wijkkrant in de fout... "Meer dan
150 jaar geleden werd aan de weg tussen Hilversum en Baarn een kleine uitspanning gebouwd Doorgaande reizigers kregen daardoor de mogelijkheid om iets te eten en te drinken en tevens te overnachten. "
Het is een legende dat het restaurant Anna's Hoeve vroeger een herberg is geweest. Het boekje over de
geschiedenis van Anna's Hoeve, dat C. van Aggelen in 1989 voor onze vereniging schreef, begint met het
vermelden van dit volksgeloof Anna's Hoeve zou als herberg zijn ontstaan vanuit een boerderij met tolhuis.
De echte geschiedenis is als volgt. Nadat de verloskundige prof. dr. G. Vrolik, bewoner van het toenmalige
landhuis Drakenburg, in 1844 de gronden ten zuiden van het Laarder Wasmeer had gekocht, liet hij daar
direct een huisje bouwen, genoemd naar zijn tweede vrouw Anna.
Over de bewoning in de eerste jaren is nauwelijks iets bekend. Onder latere eigenaren was het huisje Anna's Hoeve in gebruik als boswachterswoning. Ook kwam er een tweede woning bij.
Pas toen de gemeente in de jaren dertig van deze eeuw begon met de aanleg van het recreatiegebied Anna's Hoeve, werd één van de twee woonhuizen ingericht als theeschenkerij. Aanvankelijk illegaal, later met
toestemming van de gemeente.
Een herberg met eet- en overnachtingsmogelijkheid is er in Anna's Hoeve nooit geweest.

*

VERKEERSTELLINGEN OP WEG OVER ANNA'S HOEVE
In september zijn er in het wegdek van de Weg over Anna's Hoeve detectielussen aangebracht, tussen
HSV Wasmeer en het restaurant. De gemeente heeft deze (voor zover ze er nog niet waren) laten aanleggen in alle in-/uitvalswegen van Hilversum.
Zij dienen ervoor, om ongeveer één maal per jaar het verkeer te kunnen tell~n. De lussen worden dan
aangesloten op een teller die er dan een week blijft staan.
Zonder detectielus in het wegdek, moeten er ter plaatse telkabels worden neergelegd: de welbekende
rubber slangetjes. Dat is een tijdrovend en kostbaar karwei, ook al omdat telkabels vaak stukgereden of
moedwillig vernield worden. Met detectielussen in het wegdek is dat probleem opgelost.
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WA TERTEKORT NOG SCHRIKBAREND
De royale regenval van augustus en eind september was voor de natuur niet veel meer dan de bekende
druppel op een gloeiende plaat.
Van juli 1995 t/m september 1996 is er ongeveer 58 cm neerslag gevallen, tegen normaal 101 cm (metingen van De Bilt). Er is over die gehele periode dus ongeveer 43 cm (ofwel 42%) minder regen gevallen
dan normaal.
De grondwaterstand is dan ook abnormaal laag, en dat is ook aan de waterstand van de vijvers in Anna's
Hoeve goed te merken.
In ons vorige nummer konden we melden dat er goede hoop was dat de noodzakelijke vergunningen voor
de "bronpomp" spoedig afgegeven zouden worden.
Helaas is dat nog steeds niet gebeurd. Zolang de vergunningen er niet zijn, kan de pomp bij de Riebeeckvijver slechts af en toe even in werking worden gezet, voor groot onderhoud. Met het opgepompte grondwater kan de speelweidevijver in tijden van droogte enigszins op peil worden gehouden.
In september mocht de pomp niet draaien. Voordat het eind september weer begon te regenen, zakte het
waterpeil dan ook tot record-laagte. De vijver bij het Witte Strandje kwam voor een groot deel droog te
liggen. Ook de peilstok bij het bruggetje stond droog: dat betekent een lagere waterstand dan 117 cm
boven N.A.P., méér dan een meter beneden het streefpeil van 220 cm.
De achterste vijvers hebben in het voorjaar nog kunnen profiteren van water uit het Laarder Wasmeer. Het
Goois Natuurreservaat had toegestaan dat de overstort tussen het Wasmeer en Anna's Hoeve wat werd
verlaagd. Het Wasmeer is zóveel groter dan de vijvers van Anna's Hoeve, dat met "een beetje" Wasmeerwater het waterpeil in Anna's Hoeve aanmerkelijk verhoogd kan worden.
Maar vooral 's zomers is het voor de broedvogels van het Wasmeer van belang dat er voldoende water
staat, en dat het peil niet te zeer schommelt. Daarom is de doorlaat van Wasrneer naar Anna's Hoeve op
zeker moment weer vrijwel "op slot" gegaan.
Maar in de vijvers van Anna's Hoeve is een te laag waterpeil ook niet best.._'s Zomers dreigt er bij warmte
een zuurstoftekort te ontstaan, waar de vissen aan dood kunnen gaan. 's Winters dreigt bij strenge vorst
het gevaar dat de vijvers tot op de bodem dichtvriezen.
Daarom blijven we hopen dat er een paar natte maanden op komst zijn, zodat het waterpeil op Anna's
Hoeve zich tijdig kan herstellen. Toen dit blad eind oktober ter perse ging, was daar helaas nog geen
sprake van.
260 cm boven NAP

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
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HET BOSWERK
Gezocht:

vrijwilligers (M/V)

Werkomgeving: een parkachtig natuurgebied genaamd Anna's Hoeve, dat zonder
menselijk ingrijpen zou worden overwoekerd door Amerikaanse
vogelkers (prunus serotina).
Door de aanwezige waterpartijen en de aantrekkelijke ligging, aan
de rand van de bebouwde kom, geniet dit gebied grote populariteit
bij de plaatselijke bevolking. De hieruit voortvloeiende recreatiedruk
brengt een aanzienlijke hoeveelheid zwerfvuil met zich mee.
Functie-eisen:

-uw leeftijd is hoger dan 12 jaar
-u bent een natuurliefhebber met gemeenschapszin
-u bent in staat een zaag of bijltje te hanteren en met
takkenbossen te slepen, en/of
-om vele kniebuigingen te maken met in uw ene hand een vuilniszak.

De vereniging biedt U:
-gratis frisse lucht op elke tweede woensdag van de maand,
van 13.30 tot 15.30 uur
-koek en een alcoholvrij drankje
-vrij materiaalgebruik
-goede begeleiding onder gemoedelijke omstandigheden.
Interesse?

Bel Jan van Dijk (tel. 6837966) of Jan Deijs (te1.6858 965).

*
VLEERMUIZEN-EXCURSIE
Op dinsdagavond 25 juni, een windstille maar frisse zomeravond, verzamelde zich een klein maar zeer
belangstellend gezelschap bij de slagboom aan het begin'van Anna's Hoeve. Excursieleider Jelle Harder
begon met het vertellen van wat algemene wetenswaardigheden over vleermuizen, met name over de
soorten die in onze omgeving voorkomen. Daarna gingen we op pad. Tussen de toppen van de bomen
langs de Liebergerweg, tussen de speelweidevijver en de accumulatievijver, waren flinke aantallen dwergvleermuizen te zien en (via de bat-detector) te horen.
Jammer genoeg werden de andere (zeldzamere) soorten deze avond niet met zekerheid waargenomen: de
rosse vleermuis, de laatvlieger, en de watervleermuis.
Volgend jaar misschien! Eén van de aanwezigen opperde het idee om de excursie dan niet op Anna' s
Hoeve te houden, maar rondom het Laarder Wasrneer. Daar zitten méér (en.ook meer verschillende soorten), dan op Anna's Hoeve. We gaan proberen ofwe dit kunnen organiseren.
In de grote bomen naast het restaurant werd het geluid van een vrouwelijke bosuil gehoord. Deze vogelsoort was al enige jaren niet meer op Anna' s Hoeve waargenomen. Zo leverde deze avond toch nog een
leuke verrassing op, al was dat dan niet met een vleermuis!
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ANNA'S HOEVE IN DE "GIF=ATLAS"
In juni jl. verscheen het boekwerkje "Gifatlas, het vervolg". Deze uitgave van de Stichting Milieutijdschrift
Gooi, Vechtstreek e.o. (De Wijde Blik) is een vervolg op een publicatie uit 1985: de "Gifatlas van Gooi en
Vechtstreek" .
Het nieuwe boekje is een soort evaluatie: het probeert een antwoord te geven op de vraag "en hoe ging het
nu verder, na 1985" ?
Het antwoord van de auteurs laat zich samenvatten als "het gaat niet best". Saneringsprojecten komen
,traag van de grond, en de financiering is een groot probleem (o.a. door wetten en subsidieregelingen die
niet goed op elkaar zijn afgestemd). Naarmate in Nederland duidelijker werd hoe ernstig het probleem van
de bodemvervuiling is, verslapte helaas ook de aandacht van "de politiek" voor dit probleem. Men raakte
er aan ge!wend ... maar daarmee verdwijnt de vervuiling niet!

In het nieuwe boekje is een apart hoofdstukje gewijd aan Anna's Hoeve. U kunt dat hieronder lezen.
"Al bij de start van de saneringsoperatie is in 1981 de aandacht gevallen op Anna's Hoeve. De aanpak
van deze lucatie is tekenend voor de Nederlandse bodemsaneringsoperatie.
Na 'Lekkerkerk ' werd een landelijke inventarisatie gestart van stortterreinen.
Ook Anna's Hoeve werd als voormalig stortterrein aangemeld bij de provincie.
Al snel vond het eerste oriënterende onderzoek plaats en daarna werd gestaag gewerkt aan vervolgonderzoeken Inmiddels zijn op het sportterrein en het recreatiegebied Anna's Hoeve honderden boringen uitgevoerd. In 1991 werd het saneringsonderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek waarin de keuze voor een
bepaalde saneringsvariant wordt gemaakt. De gemeente adviseert te kiezen voor het concentreren van het
stortmateriaal op een kleiner terrein en dit goed afte dekken. Van de gelegenheid kan gebruik worden
gemaakt om daar bovenop een baggerdepot te maken, zodat ook het Laarder Waschmeer en de vijvers in
Hilversum-Oost kunnen worden gesaneerd.
De Provincie wil alle verontreiniging afvoeren naar een andere stortplaats en wijst het gemeentelijke
advies af
Inmiddels is gebleken dat Anna's Hoeve een zogenaamd tien miljoen-plus-project is. Dat wil zeggen dat
de (vermoedelijke) saneringskosten groter zijn dan j 10.000.000 en dat de sanering direct zal worden
betaald door het Rijk.
Inmiddels. verstrijkt de tijd. Juist in deze periode breekt breed het besef door dat bodemverontreiniging
een algemeen aanwezig probleem is. Het begrip "milieurendement" doet haar intrede. Het Rijk oordeelt
dan ook dat het weinig zin heeft om de ene stortplaats naar de andere te brengen. Aanvullend saneringsonderzoek was noodzakelijk.
De uitwerking van de eigenlijke sanering vindt op dit moment plaats. Afhankelijk van de financiën van
het Rijk kan de sanering in 1997 of 1998 geschieden.
De nieuwste ontwikkeling is dat de sanering van Anna 's Hoeve moet worden afgestemd op de ontwikkelingen rond de rioolwaterzuivering van Hilversum-Oost.
Zo zien we ook hier dat bodemsanering meer en meer onderdeel wordt
van de ontwikkeling van de stad"
Tot zover de "Gifatlas, het vervolg". Het provinciale standpunt
uit de jaren tachtig is inmiddels van de baan: het uiteindelijke
saneringsplan volgt wel degelijk de ideeën van de gemeente.
Voor alle duidelijkheid wijzen wij er nog even op dat de bedoelde
sanering nog niet het schoonmaken van de vervuilde vijverbodems
omvat.

)
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BEZORGERS VOOR DIT BLAD GEZOCHT

'"

<='

Een vereniging als de onze hangt van vrijwilligers aan elkaar. Zo is dit
blad bij u in de brievenbus gestopt door een van onze vrijwillige
bezorgers (-sters), tenzij U heel ver uit de buurt van Anna's Hoeve
woont.
U kunt zich misschien voorstellen dat er door allerlei omstandigheden
(ziekte, ouderdom, verhuizing, geen zin meer) enig verloop onder deze
vrijwilligers is.
Daarom hier een oproep voor nieuwe bezorgers. (Let wel: u kunt zich
ook als reserve aanmelden.)
De Anna' s Hoeve Courier verschijnt viermaal per jaar, globaal gesproken
één per seizoen. U kunt er natuurlijk donder op zeggen dat het weer
tegenzit als tI de Couriers gaat bezorgen, maar daar staat tegenover
dat een bezorgwijk zó overzichtelijk is dat u per keer hooguit een uur
aan de elementen wordt blootgesteld.
Wie durft zicb aan te melden? Onze contactpersoon is Helga Toes (tel. 6855 951).

*

NS-WANDELING ZEER IN TREI<
De NS-wandeling "Goois Natuurreservaat", van station
Hilversum naar Hollandse Rading door Anna' s Hoeve,
zoals beschreven in ons vorige nummer, lijkt een groot
succes te zijn geworden. In de afgelopen maanden
wandelden er, vooral op zondagmiddagen, opvallend
veel mensen door Anna's Hoeve met het velletje van de
routebeschrijving in de hand.
Vanaf het "dammetje" moet volgens de route de heuvel
beklommen worden. Met een buggy of wandelwagentje is
dat een heel gedoe. Wij zullen de NS voorstellen om bij
een herdruk van de routebeschrijving daarin aan te
geven, dat men ook links om de heuvel heen kan
wandelen, gewoon langs het water. ...

*

ZONNEBLOEMEN VOOR TSJERNOBYL
Het opruimen van zware metalen en radioactieve metaaldeeltjes uit vervuilde
grond en vervuild water is een zware klus, behalve voor zonnebloemen.
Onderzoekers in het Oekraïense Tsjernobyl, de meest radioactieve plek ter
wereld, zijn enthousiast over de resultaten van een zonnebloemveldje.
De planten blijken door middel van een proces dat rhizofiltratie wordt
genoemd, grote hoeveelheden zware metalen uit het grondwater te
absorberen. Volgens Burt Ensley, de onderzoeker die de zonnebloemen
heeft geplant, kunnen de planten radioactieve metalen als uranium, tritium,
cesium, strontium, technetium en plutonium uit de bodem en uit het water verwijderen.
Het proefveldje was gezaaid naast een vijver die vervuild was met cesium-137 en strontium-90. Burt
Ensley zegt nu precies te weten hoeveel zonnebloemen nodig zijn om de vijver helemaal schoon te maken.
(Uit maandblad EOS.
Tekening: Lineke van de Mei I Nieuws van (verpleeghuis] Zonnehoeve)
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BEHEERPLAN 1997-2001 GOOIS NATUURRESERVAA T
In het afgelopen voorjaar heeft een groot aantal organisaties meegepraat en meegedacht over het nieuwe
Algemeen Beheerplan, dat het Goois Natuurreservaat aan het opstellen is. In een aantal grote en kleinere
bijeenkomsten is, onder leiding van een onafhankelijk instituut, geprobeerd om tot "aanbevelingen" te
komen waarmee de deelnemende organisaties zoveel mogelijk konden instemmen.
Voor sommige organisaties, zoals de omstreden "Stichting Hekvrije Heide", staat de vrije toegang tot alle
natuurgebieden, ook voor loslopende honden, voorop.
Voor andere organisaties telt in de eerste plaats het belang van natuurbehoud en natuurbescherming. De
_aanbevelingen die uiteindelijk bij meerderheid van stemmen werden aangenomen, hebben dan ook veelal
"een hoog compromis-gehalte", zoals het ergens fraai werd omschreven.
Een afgevaardigde uit het bestuur van onze vereniging
heeft volop meegedaan aan de discussies, en dat is in
het eindrapport goed terug te vinden.
Onze vereniging gunt viervoeters een stuk vrijheid waar
dat verantwoord is. Maar waar het belang van de natuur
dat vergt, vinden wij dat van hondenbezitters gevraagd
mag worden dat de hond aan de lijn blijft.
Bij de slotbehandeling van de meest omstreden aanbeveling,
om het aantal begraasde heidevelden niet verder uit te
breiden, hield de vertegenwoordiger van onze vereniging
een betoog waarin werd aangegeven hoe schadelijk het voor
de natuur is om honden vrij te laten lopen. De aanbeveling
werd uiteindelijk aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. Onze
vertegenwoordiger behoorde tot de 4 tegenstemmers.

)

In hoeverre het G.N .R. de aanbevelingen van de geraadpleegde organisaties zal verwerken in het nieuwe
beheerplan, zal over enige tijd blijken.
\Vat Anna's Hoeve betreft, ligt er bij het G.N.R. sinds juni 1995 een document van onze vereniging in een la, waarin gedetailleerde voorstellen zijn
gedaan voor beheer en (her)inrichting van (een groot deel van) natuurgebied
Anna' s Hoeve.
Wij gaan er van uit dat dit aan de orde komt zodra er, aansluitend aan het
nieuwe Algemeen Beheerplan, nadere plannen worden gemaakt voor de
afzonderlijke natuurgebieden van het G.N.R.

*

PLASTIC PLUS ASFALT IS PLASFALT
Het PlasfaIt Project, in de Amerikaanse staat New Mexico, heeft een bestemming gevonden voor de enorme hoeveelheden gemengde plastics die elk jaar op de belt terechtkomen. Vele soorten plastic worden
onder e1ka"r vermalen en vervolgens met gravel en asfalt vermengd tot een produkt dat PlasfaIt wordt
genoemd. Het bedrijf dat het plasfalt maakt, heeft een gepatenteerd procédé om de plastic korrels aan het
gravel te laten plakken. Volgens een test van een onafhankelijk laboratorium is het PIasfaIt, dat voor tien
tot twintig procent uit plastic bestaat, vijftig procent sterker dan zuiver asfalt. Wegen van pIasfaIt zijn
vrijwel waterdicht en daardoor beter bestand tegen water, sneeuwen ijs. Een voordeel tegenover andere
recyclingtechnieken is ook dat het plastic niet vooraf hoeft te worden gesorteerd.
(Uit maandblad EOS)
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JEUGDPAGINA
Vanwege de weinige inzendingen deze keer geen prijsvraag. Maar omdat het herfst is, iets over paddestoelen, en een spelletje om zelf te maken.

PADDESTOELEN
Een paddestoel vormt, net als varens en mossen,
"sporen" die door de wind worden verspreid.
Als een spoor terechtkomt op een vruchtbaar
plekje, ontstaat daar een schimmel of zwamvlok.
Die zwamvlok zal zich onder de grond naar alle
kanten uitbreiden en na een tijdje vruchtlichamen
produceren.
Dit zijn de paddestoelen die jij op je wandelingen
kunt zien . Ze dienen dus enkel voor de voortplanting van de schimmelplant ofzwamvlok. Want
elke paddestoel produceert miljoenen sporen.
Zoek eens een paddestoel die op een hoop afgevallen
bladeren groeit, en trek de bladeren voorzichtig uit elkaar.
Je ziet nu een vlechtwerk van witte, zich vertakkende
draden: de zwamvlok.
De draden zoeken hun voedsel in afgestorven plantaardig
materiaal, of in levend materiaal zoals een boom.
Paddestoelen die van dood materiaal leven, noemt men
saprofieten.
Het zijn de paddestoelen die je kunt vinden op dode
boomstronken, afgevallen bladeren en in weilanden.
Paddestoelen die leven ten koste van de boom waarop ze
groeien, noemt men parasieten. Ze kunnen een boom verzwakken, zodat die uiteindelijk sterft.
Maar niet alle paddestoelen die op bomen of boomwortels
leven, zijn schadelijk.
Vaak is die samenleving voor beide een goede zaak. De
boom biedt aan de paddestoel voedsel dat hij in zijn bladeren heeft gevormd, terwijl de paddestoel de boom van
water voorziet. Dit doet hij door middel van de zwamdraden, die samen met de haarwortels van de boom water uit
de grond halen.

>
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Een van de mooiste paddestoelen is de vliegenzwam,
die je in veel sprookjes kunt terugvinden als huisje,
tafel of zitplaats van de kabouters.
Toch is de vliegenzwam niet zo onschuldig. Ze is erg
giftig, vooral voor vliegen. Vroeger gebruikte men een
afkooksel van deze paddestoel om vliegen te doden,
en daarom heet ze nu een vliegenzwam.

Ook de zwavelzwam is een heel mooie, opvallende
paddestoel.
Voor de mens is ze niet gevaarlijk, maar wel voor de
boom waarop ze groeit. Ze is een echte parasiet die
je zowel in de bossen als in de boomgaarden kunt
aantreffen. De bomen zijn niet blij als er zo'n mooie
zwavelzwam op hun stam komt groeien.
Daaronder, in het hout van de stam, zit immers de
zwamvlok, die rotting van het hout veroorzaakt.

EEN EIKELSPEL VOOR JOU ALLEEN

.·
O
.

Snij met een scherp mesje (voorzichtig!)
de volle kant van de eikeldopjes vlak.
Lijm de dopjes op een vierkant stuk
triplex of stevig karton. Schik de dopjes
zoals in de figuur hiernaast.
Leg in elk dopje, behalve in het middelste, een eikel.
Spring telkens met een eikel over een
andere eikel heen naar een leeg dopje.
De eikel waarover je springt, haal je weg.
De bedoeling is op het einde van het spel
nog één eikel over te houden.
Niet makkelijk!
Let op: schuin springen is verboden.

.
JIJ".

.
0:'
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Met 32 eikels en 33 eikeldopjes
maak je een echt solitairspel.

PRIJSWINNAARS
Vorige keer waren er drie winnaars: Wendy Hilhorst, Ingeborg Hogeboom en
Vincent Kluiver. Ze krijgen binnenkort een prijsje in de bus.

)

-......
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

ing. P.J. Ubbink, ass. rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255 423 (hr. Blessing) ofte!. 035 6911 174 (hr.
Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950944

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

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 103

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, te!. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres '.vas:

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats: ..................... ... ................... .

.

,
o

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE
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DE .A.NNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 14, nummer 1, 1997

is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
opgericht 17 april 1984.
Het be!ltmu·

-Voorzitter:

I Harder Betje Wolfflaan 41 1403 GP Bussum tel. 6937858
Secretaris:
G.M.IB. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hilversum tel. 621 5 168
Penningmeester: I Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 6858 965
Leden:
S.C.G. Sch1üter, H. Toes, J.H. Wark, vakature.
minimaal f 3,65 per jaar
Contributie:
Postgironui1l..'11er: 4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud Anna-s Hoeve eo
Bankgironummer: 67 57 12 440 (ING-bank), idem
Redactie-team: Hettie Barlo, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes.
Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum
Uiterlijke inzenddatum kopy: 1 maart 1997
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Voorwoord van de voorzitter
Bestuursmededelingen
Toekomstige herinrichting Hilversum-Oost:
het standpunt van onze vereniging
D e "Discussienota Hilversum-Oost"
Reactie op "Discussienota Hilversum-Oost"
Een bijzonder huwelijk
Overleg met Goois Natuurreservaat
De waterstand in de vijvers
Wie legde de eerste steen van Anna's Hoeve?
Reactie op aanval van P. Quist
Jeugdpagina
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

BIJLAGE: BROCHURE "VERVU1LING VAN VINER- EN GRONDWATER"

Onze leden vinden bij deze Courier een lezenswaardige brochure van de gemeente Hilversum. De foto
voorop de brochure is gemaakt in Anna's Hoeve. Bij de brochure hoort een artikel over het Gemeentelijk
Waterplan (zie "Bestuursmededelingen" op pag.4). Wegens een overvloed aan kopy, komt dit artikel pas
in de volgende Courier.
De telefoonnummers achterop de brochure kloppen nog, als U er een 6 voor zet.
Voor het kopje "Lozingsverordening Riolering" moet U nu lezen: "Wet Milieubeheer" .

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks 1 febr., 1 apr., 1 juli, 1 nov.
Oplage: 900 exemplaren

.,
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Dit is dan het eerste numrner van de Anna's Hoeve Courier van het nieuwe jaar. Het is al februari, maar
toch wil ik van deze gelegenheid nog gebruik maken om namens het bestuur alle leden van de Vereniging
tot Behoud van Anna' s Hoeve een gelukkig en vooral gezond 1997 te wensen.
Voor Anna's Hoeve was me 1996 het jaartje wel. De waterstand, altijd maar weer die waterstand! Gelukkig heeft men van gemeentewege zo nu en dan de hand over het hart gehaald en de bronpomp enige tijd
laten draaien. Verder heeft in november de natuur ons een handje geholpen, anders was er misschien rond
de jaaIwisseling bij gebrek aan ijs helemaal niet geschaatst! De hoeveelheid "vater in de vijvers houdt nog
nlet over, maar we hopen dat er dit jaar meer regen zal vallen dan in de voorgaande jaren. Dus als er voor
, u weer eens -letterlijk! - een dag in het water valt, moet u maar aan Anna's Hoeve denken, en aan het
Laarder \Vasmeer, en aan al die andere natuurgebieden in Nederland die de regen zo goed kunnen gebruiken.
Uit het oude jaar ook goed nieuws. U kent natuurlijk allemaal de regelmatig terugkerende artikeltjes in de
Courier waarin we vragen om vrijwilligers voor het boswerk en de bezorging van ons blad. Zelf vinden we
die herhaalde oproepen vaak wat zeurderig, maar ze werpen toch vruchten af: voor het boswerk is er een
vrijwilliger uit - u gelooft het niet! - Ankeveen bijgekomen, en de Vereniging kan zich verheugen in de
aanmelding van vijf (reserve)bezorgers. Denkt U nu alstublieft niet dat hiermee de zaak is afgedaan. We
zullen u ongetwijfeld nog vaak lastig vallen, want vooral voor het werk op .AJlna' s Hoeve blijven mensen
nodig.
De vacatures in het bestuur zoals genoemd in de vorige Courier behoren deels tot het verleden. Er zijn
twee enthousiaste mensen aangemeld, die er echt zin in hebben, en dat kan de Vereniging goed gebruiken.
We zijn ook blij te kunnen melden dat de Vereniging voor het eerst sinds jaren weer groeit. In 1996 zijn
we van 677 leden gestegen naar 715, We hopen van harte dat deze stijging in het ledental zich voortzet,
want met Anna's Hoeve gaan we roerige tijden tegemoet. Mogelijk wordt er dit jaar begonnen met de
sanering van de vervuilde gronden in Hilversum-Oost, waaronder ook Atma's Hoeve valt. Na de sanering
wil men het hele gebied opnieuw inrichten, maar tot nu toe hebben de plarmen daartoe nog geen vaste
vorm.
We doen als Vereniging ons uiterste best om voeling te houden met de ontwikkelingen. Welke invloed we
kunnen uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming is afte wachten: vooral het westelijke deel van
Anna' s Hoeve wordt als natuurgebied niet zeer waardevol geacht, en er zijn veel instanties die een rechtstreek:s of zijdelings belang in de ontwikkeling van Hilversum-Oost hebben. Over deze materie is een
discussienota uitgebracht waarover u elders in de Courier meer kunt lezen.. Let wel: voorlopig moeten we
afwachten wat men voor Anna's Hoeve in petto heeft; mets is nog zeker.
Wat wel vaststaat is dat wij er als Vereniging dit jaar weer hard tegenaan gaart
Jelle Harder, voorzitter
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Graag wil het bestuur onze leden, voor zover nog nodig, herinneren aan het betalen van de CONTRIBUTIE. Als het goed is hebben alle leden in de afgelopen weken, ofuitedijk bij deze ComicI', een acceptgiro
thuisbezorgd gekregen.
Wij hopen dat vele leden vrijwillig weer iets méér willen betalen dan het minimum van f 3,65,. om zo onze
vereniging verder te versterken. Wie de acceptgiro is kwijtgeraakt kan de contributie ook contant betalen
bij de penningmeester (Mercuriusstraat 17), of telefonisch bij de secretaris om een nieuwe acceptgiro
vragen (tel. 6215 168). Wij hopen dat alle contributies vóór 1 april zullen zijn ontvangen. B ij voorbaat
dank.
Dan een dringend verzoek aan al onze leden met VERIfUISPLAl..mEN. Doordat bij de meeste leden ons
blad door vrijwilligers wordt thuisbezorgd, kan ons blad bij verhuizing met via de post vvorden doorge··
stuurd naar het nieuwe adres, of teruggestuurd naar de afzender. Wij merken dus niet dat U ons blad niet
meer ontvangt., en dat zal Uzelf misschien ook niet zo snel opvallen. Op deze maruer raken wij ieder jaar
een aantal leden kwijt: "spoorloos verdwenen" . Voor de adreswijziging kunt U de bon achterin dit blad
gebruiken. Als U na verhuizing geen lid meer wilt blijven kunt U dat erbij vermelden. Even opbeUen is ook
goed. Helpt U zo alstublieft mee om ons adressenbestand in orde te houden!
Graag wijzen wij U nu alvast op onze JAARVERGADERING, op maandag 14 april a.s. Wilt U dit alvast
in Uw agenda noteren? De avond zal voor een belangrijk deel zijn gewijd aan de plannen die de gemeente
gaat maken voor het gebied Hilversum-Oost, inclusief Anna's Hoeve. De agenda en overige infonnatie
voor de jaarvergadering komt in de volgende Courier, die kort voor de vergadering zal verschijnen.
In december en januari kon er op de vijvers van Anna' s Hoeve volop geschaatst worden. Vmeger heeft
onze vereniging wel eens schaatswedstIijden voor de jeugd kunnen organiseren. Door onderbezetting van
het bestuur, zagen wij daar nu geen kans meer toe. Drie bestuursleden gaan ons verlaten of hebben dat al
gedaan: Sylvie Schlüter en Harry Wark wegens verhuizing (zie bericht elders in dit blad), en Jan van Dijk
wegens meningsverschillen met de rest van het bestuur over de in het bestuur te volgen procedures. Op de
jaarvergadering hopen wij twee nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen; er blijft dan nog één vakature
over. Jelle Harder wil wegens tijdgebrek erg graag de voorzittershamer aan een ander bestuurslid overdragen. Ook dat probleem is nog niet opgelost.
(

Overigens heeft het bestuur sinds het verschijnen van de vorige Courier weer twee maal vergaderd. Zoals
gewoonlijk vindt U in deze Courier allerlei artikelen over ondenverpen waar het bestuur zich mee bezig
heeft gehouden.
Onze vereniging is door de Gemeente vroegtijdig betrokken bij het opstellen van een VI ATERPLAN. In de
volgende Courier zult U daar meer over lezen. Over water gesproken: het bestuur heeft opnieuw een brief
aan de gemeente gestuurd over de in 1995 geslagen bronpomp. Die mag officieel nog steeds pjet gebruikt
worden om de waterstand in de vijvers op te hogen. Er moet namelijk aan de provincie nog verslag worden
uitgebracht over het verrichte grondwateronderzoek. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dit
nu snel af te werken. In maart 1997 is het al 5 jaar geleden dat wij de gemeente hebben gevraagd om deze
oplossing (grondwater oppompen om bij droogte de vijvers op peil te hou.den).
Het BOSWERK heeft wegens de feestdagen en de vorst een tijdje stilgelegen. Op dle tvveede woensdag
van de maand (dus 12 februari) om 13.30 uur gaat de bosploeg in elk geval weer aan de slag. Er valt niet
alleen prunus te kappen, maar ook heel veel rommel op te ruimen, die helaas door de schaatsers in Anna' s
Hoeve is achtergelaten. Wie wil komen helpen is van harte welkom: bij de slagboom op de Liebergerweg
(bij Anth. Fokkerweg). Bel eventueel voor nadere inlichtingen Jan Deijs, tel. 6858 965.

'*

'.
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TOEKOMSTIGE HERINRICHTING HILVERSUM-OOST:

HET STANDPUNT VAN ONZE VERENIGING

De Speelweidevijver:
waard om te worden behouden!

In oktober kreeg ons bestuur het verzoek om onze wensen en verlangens kenbaar te maken met betrekking
tot toekomstige herinrichting van het gebied Hilversum-Oost (na de bodemsanering). Dit ten behoeve van
de studie door twee studenten Ruimtelijke Planvorming.
Het bestuur heeft op 31 oktober het volgende standpunt ingenomen en dat de volgende dag bij de studenten ingediend en toegelicht.
1. Bij de herinrichting moet het bestaande natuur- en recreatiegebied (op Hilversums grondgebied) niet
worden aangetast. Het bosperceel tussen de speelweidevijver en het talud langs de Anth. Fokkerweg hoort
daar ook bij. Rioolwaterzuivering, opslag van vervuild~ grond (en slib), sportvelden, bedrijventerrein en
woningbouw dienen dus buiten natuurgebied Anna' s Hoeve te worden gesitueerd.
Met betrekking tot een openbaar-vervoertracé van Hilversum in noordoostelijke richting, het volgende:
een tracé via Anna's Hoeve in de vorm van een verkeersweg, (bijvoorbeeld vrije busbaan) is ontoelaatbaar.
Een light-railverbinding ("sneltram" e.d.) moet bij natuurgebied Anna's Hoeve tot aan de A27 via het
bestaande spoor lopen. (Of natuurlijk aan de zuidkant van het spoor. - Het is denkbaar dat wij noodgedwongen zullen instemmen met een sneltramtracé langs de A27 richting Huizen.)
2. Speelweidevijver en Speelweide hoeven na bodemsanering niet per se op dezelfde manier als nu te
worden ingericht. Maar het is van groot belang dat het gebied zich als een "groene duim" blijft uitstrekken
vanuit het achtergelegen natuurgebied tot aan de woonbebouwing. Vijver en Speelweide moeten tezamen
ongeveer de huidige oppervlakte blijven behouden. Aanleg van een stuk rietland voor zuivering van regenwater is acceptabel.
3. Het nu voor gemotoriseerd verkeer afgesloten deel van de Liebergerweg (tussen natuurgebied Anna's
Hoeve en de accumulatievijver) moet afgesloten blijven. De voorkeur gaat uit naar het "oprollen" van de
asfaltweg en de aanleg van een recreatief fietspad met ruime kruidenbermen.
4. Bij alles moet strikt de hand worden gehouden aan het "behoud van het overwegend groene en op het
landschap aansluitende karakter, met behoud van passagemogelijkheden voor grondgebonden fauna (=dieren) naar stedelijke groengebieden." (uit het Bestemmingsplan Monnikenberg, partiële herziening, voorontwerp 1995.)
5. Met betrekking tot de herinrichting van het overige plangebied: voor alle bestemmingswijzigingen
rondom natuurgebied Anna's Hoeve moet een zorgvuldige overgang naar het natuurgebied in acht worden
genomen. Dit vereist onder meer beperkingen in bouwhoogte en bebouwingsdichtheid voor woningbouw
en bedrijven, en zorgvuldige "groene aankleding" van bebouwing en parkeerterreinen. Deze groene aankleding moet ecologisch ingericht en beheerd worden.
Bij bestemmingswijziging van de Accumulatievijver moet er langs de noordzijde van de Liebergerweg een
ruime groene bufferzone worden aangelegd.

Wat er van deze wensen en verlangens is terechtgekomen in de "Discussienota" (vrijwel niets ... !) leest U
verderop in dit blad.

*
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DE "DISCUSSIENOTA HILVERSUM-OOST"

Onderstaand artikel is een samenvatting
van de inhoud van een rapport dat begin
januari is gepresenteerd.
Dit artikel geeft NIET (overal) de mening
van het bestuur van onze vereniging weer.
Wat ons bestuur ervan vindt, leest U in
een volgend artikel in dit blad!

Zoals bekend is de bodem van een aanzienlijk deel van Hilversum-Oost zwaar vervuild en wordt er overwogen tot sanering hiervan over te gaan. Verder is de rioolwaterzuivering op grond van de huidige milieueisen toe aan verbetering of nieuwbouw. Als deze ingrepen min ofmeer gelijktijdig z;ouden plaatsvinden,
dan zou daarna het hele gebied opnieuw ingericht kunnen worden. Gezien de geringe natuurmogelijkheden
wordt Hilversum-Oost vrij algemeen beschouwd als één der weinige gebieden die zich lenen voor stedelijke uitbreiding. In verband met dit alles leeft er bij allerlei instanties die een direct of zijdelings belang bij
Hilversum-Oost hebben een bonte verscheidenheid aan ideeën omtrent de herinrichting van het gebied.

Het Goois Natuurreservaat en de Gemeente Hilversum willen de mogelijkheden voor een alles omvattende
aanpak (algehele sanering en herinrichting) in overweging nemen, en hebben daarom twee studenten Ruimtelijke Planvorming van het instituut Larenstein te Velp opdracht gegeven de zaken eens op een rij te
zetten. Het resultaat is een rapport met de titel "Discussienota Hilversum-Oost - Aanzet tot een integrale
aanpak".

De studenten zijn als volgt te werk gegaan: zij hebben het gebied zelf uitgebreid bekeken, allerlei rapporten
met betrekking tot het gebied bestudeerd, en mensen van een aantal belanghebbende instanties gevraagd
naar hun mening over de huidige en toekomstige inrichting van Hilversum-Oost. Voor de goede orde volgt (
hier een lijst van alle geraadpleegde instanties:
- de provincie Noord-Holland (diverse diensten)
- het Gewest Gooi en Vechtstreek
- de gemeente Hilversum (diverse sectoren)
- de gemeente Laren (idem)
- het Zuiveringschap (diverse afdelingen)
- het Goois Natuurreservaat (rentmeester en assistent-rentmeester)
- de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (een delegatie van het bestuur)
In het rapport genoemde maar niet geïnterviewde belanghebbenden zijn:
- de sportverenigingen VV De Zebra's en HSV Wasmeer
- de Kynologendub Gooi en Eemland
- bewoners Hilversum Oost
- Nederlandse Spoorwegen
- Waterleidingmaatschappij~.
(Niet genoemd zijn o.a. de Hengelsportvereniging en de Gooise Atletiekclub.)

»
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Op basis van het vergaarde materiaal hebben de studenten een aantal randvoorwaarden voor de herinrichting van Hilversum-Oost vastgesteld, d.w.z. voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo gaan zij
ervan uit dat zowel de vervuilde droge gronden als de waterbodems worden gesaneerd, en dat in verband
met de kosten het vervuilde slib binnen het gebied blijft, en keurig netjes verpakt ergens langs het Laarder
Wasmeer wordt gedeponeerd. Een ander vast gegeven is verbetering of nieuwbouw van de rioolvvaterzuivenng.
Vervolgens hebben ze drie mogelijke "ontwikkelingsscenario's" uitgedacht, aan de hand waarvan een
zinvolle discussie over Hilversum-Oost zou kunnen worden gehouden door de betrokken partijen. Door
middel van die scenario' s worden ideeën aangedragen. Het is dus NIET zo dat er al plannen vastliggen.
Houdt u dit voor ogen bij lezing van het onderstaande.

AUTONOOr\1 SCENARIO
Het eerste scenario is behoudend: na de bodemsanering verandert er in het gebied weirJ.Ïg. Het vervuilde
slib wordt - verpakt! - op het terrein van de wielerbaan, de twee noordelijke sportvelden en een ldein deel
van het Laarder Wasmeer gedeponeerd. Dit vormt dan een berg, die voor recreatie wordt beplant met
ondiep wortelende begroeiing. Een ander klein deel van het Wasmeer wordt opengesteld zodat de Zuiderheide via het slibdepot bereikbaar is.
De rioolwaterzuivering blijft waar ze is, maar dan gemoderniseerd, zodat er minder stankoverlast is. De
accumulatievijver aan de overkant van de Minckelersstraat verdwijnt, waardoor op dit terrein woningbouw
mogelijk is. Verdere woningbouw kan worden gepleegd langs de Anth. Fokkerweg vanaf de Minckelersstraat in noordelijke richting tot aan de knik in de weg. De sportvelden blijven globaal op dezelfde plaats.
Aan het openbaar vervoer verandert niets.
Anna's Hoeve blijft qua oppervlakte en functie onveranderd. Speelweide en de waterbodems van alle
vijvers worden gesaneerd. In plaats van de Speelweidevijver wordt er een helofytenveld (riet- of biezenveld) aangelegd voor de zuivering van water uit het regenwaterriool, met paden erdoorheen. De oevers
van de vijvers worden verbeterd; door de sanering komen de bodems van de waterpartijen lager te liggen,
wat zou bijdragen tot de handhaving van het waterpeil. [Waarschijnlijk wordt bedoeld dat ze dan minder
snel tot op de bodem droogvallen / redactie.]

DYNAMISCH SCENARIO
Het tweede ontwikkelingsscenario brengt grote veranderingen met zich mee. Het vervuilde slib wordt
verpakt opgeslagen waar nu de drie noordelijke sportvelden en de wielerbaan zijn. De zo ontstane berg
wordt dik afgedekt, zodat er zelfs een uitkijkpunt en een horecagelegenheid kunnen worden aangelegd.
Het depot vormt een verbinding tussen Anna's Hoeve en de Zuiderheide. Het Laarder \Vasmeer wordt
opengesteld, maar recreanten worden op een bepaalde manier door het gebied geleid om de rust van dieren
te waarborgen.

»
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De nieuwe, kleinere rioolwaterzuivering komt waar nu nog de vijf zuidelijke sportvelden zijn. Op het
voormalige terrein van de zuivering ontstaat woningbouw, uitlopend tot de Meerweg en de Anth. Fokkerweg. De accumulatievijver maakt ook plaats voor woningbouw, die gedeeltelijk overloopt op het terrein
van Anna' s Hoeve. De sportvelden worden ongeveer in het gebied tussen het Witte Strandje en de brug
tegenover het restaurant aangelegd.

Ter hoogte van het ziekenhuis komt er op Anna's Hoeve een spoorwegstation, met een halte voor een
snelbus Hilversum-Huizen, waarvan de baan parallel aan de spoorlijn loopt (aan de zuidkant), met een oprit
naar de A27. Aan het stationsplein ontstaat een bedrijventerrein met winkels, ongeveer waar nu Speelweid~ en Speelweidevijver liggen (van de Anth. Fokkerweg tot aan het Witte Strandje).

Het recreatiegebied Anna's Hoeve moet dus voor de helft plaats maken voor kantoren, woningen en
sportvelden. Het overblijvende deel wordt aangepast aan een hoge recreatiedruk. Het slibdepot en het
opengestelde Wasrneer gelden als compensatie voor het verlies aan recreatiegebied.

WENSBEELD-SCENARIO (zie afbeelding)
Het derde ontwikkelingsscenario houdt zo'n beetje het midden tussen de twee bovengenoemde scenario's.
Hierin is geprobeerd gedeeltelijk aan ieders wensen tegemoet te komen. Ook in dit scenario wordt het
vervuilde slib opgeslagen op de drie noordelijke sportvelden en de wielerbaan; de zo gevormde berg wordt
beplant en voorzien van een uitzichtpunt. Het Laarder Wasrneer wordt beperkt toegankelijk gemaakt.

De nieuwe, kleinere rioolwaterzuivering wordt aangelegd op de vijf zuidelijke sportvelden. De accumulatievijver moet voor ongeveer de helft plaats maken voor woningbouw tot aan de Anth. Fokkerweg, overlopend in een deel van Anna's Hoeve. Verder worden woningen neergezet langs de Anth. Fokkerweg vanaf
-de Minckelersstraat tot aan de knik en de Meerweg, tot op ongeveer de helft van het huidige terrein van de
waterzuivering. De sportvelden komen op een deel van de rest van dat terrein en de accumulatievijver, en
op een deel van Anna's Hoeve, in een enigszins kromme strook van noord naar zuid.

Ter hoogte van het ziekenhuis wordt er op Anna's Hoeve een NS-station aangelegd, met parallel aan de
spoorlijn aan de kant van het ziekenhuis een snelbusverbinding Hilversum-Huizen, met een oprit naar de
A27 aan één van beide zijden van de spoorlijn. Aan het stationsplein komt (ter hoogte van de Speelweidevijver) een halve stralenkrans van bedrijfsgebouwen met winkels voor de buurt, met daartussenin riet- of
biezenvelden om regenwater uit het riool te zuiveren.

Anna' s Hoeve blijft ongeveer vanaf het Witte Strandje behouden, en wordt aangepast aan een hoge recreatiedruk. De oevers van de vijvers worden verbeterd en door de verwijdering van het vervuilde slib worden
de vijvers dieper, waardoor het waterpeil hoog genoeg zou blijven.

Tussen de nieuwe rioolwaterzuivering en de nieuwe sportvelden wordt een groene zone aangelegd, waardoor Anna's Hoeve met het slibdepot, het Wasmeer en de Zuiderheide wordt verbonden.
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HET Z. G.

"WENSBEELD-SCENARIO" VAN DE DISCUSSIE-NOTA
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A

Station/stationsplein

B

Bedrijventerrein. Tussen de bouwblokken "droge helofyten"
(riet- of biezenfilter voor zuivering van regenwater) .

C

Recreatief groen (wandelgebied)

D

Won i ngbouw

E

Nieuwe sportvelden voor HSV Wasmeer en De Zebra's

~

Nieuwe rioolwaterzuivering

G

Slibdepot (opslag van vervui lde grond en slib), ingericht als
recreatief groen (wandelgebied)
Doorloop naar Zuiderheide, via (gedeeltelijk open te stellen)
Laarder Wasmeergebied

*
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REACTIE OP "DISCUSSIENOTA HILVERSUM-OOST~'
Het Bestuur van onze vereniging heeft met- grote teleurstelling kennis genomen van de inhoud van de
Discussienota van de studenten Elske Oost (!) en Chiel Segerink.
Alleen in het "autonome" of minimum-scenario, waarbij na sanering bijna alles op zijn plaats blijft, wordt
natuurgebied Anna' s Hoeve niet verkleind. Op de plaats van de accumulatievijver zou woningbouw kunnen komen. Er wordt geen ruimte vrijgemaakt voor een bedrijventerrein. Wat ons betreft acceptabel. Wij
hopen dat dit scenario financiëel haalbaar zal zijn. De gemeente moet nl. wel een deel (10%?) van de
torenhoge saneringskosten zelf betalen, en dat geld zal men toch ergens vandaan willen halen.
Het "dynamische" of maximum-scenario lijkt alleen te zijn opgenomen als afschrikwekkend voorbeeld van
hoe het erg het óók zou kunnen worden. Van Anna's Hoeve zou ten westen van de Berg en de Bergvijver
niets overblijven. Geen scenario om serieus te nemen.
Het compromis-scenario, door de studenten optimistisch "Wensbeeld-scenario" genoemd, is voor ons óók
onacceptabel, omdat Speelweidevijver en Speelweide zouden moeten wijken voor een bedrijventerrein en
een spoorstation. De wensen en verlangens van de geïnterviewden staan niet in de nota. Er staat dus ook
nergens dat deze inrichting niet aan onze wensen voldoet. Wel wordt er beweerd dat dit scenario een breed
draagvlak heeft, "doordat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de verschillende belangengroepen".
De studenten hadden de bedoeling een objectief werkstuk te leveren, en zij menen daarin geslaagd te zijn.
Dat zij er met het cijfer 8 voor afgestudeerd zijn, is een gelukwens waard. Maar wij geloven dat ze hun
oren wel erg hebben laten hangen naar de gemeentelijke wensen en verlangens. Op veel plaatsen in het
rapport is het alsof wij gemeentelijke diensten aan het woord horen. Er wordt wel gezorgd voor recreatievoorzieningen, maar aan het verlies van natuurwaarden wordt nauwelijks aandacht geschonken.
Niettemin hopen wij dat er naar aanleiding van deze Discussienota inderdaad de nodige discussie zal losbarsten, voordat de gemeente begint met het opstellen van een ECHT herinrichtingsplan.
Intussen heeft ook de plaatselijke afdeling
van Groen Links een steentje bijgedragen aan
de discussie. In een themanummer van hun blad
Infrarood, met als thema "Compacte stad voor
iedereen", doet milieu-activist en gemeenteraadslid Peter V.d. Linden ook een voorstel voor
herinrichting van Hilversum-Oost. Hij laat de
sportvelden en de rioolwaterzuivering globaal
van plaats wisselen. Natuurgebied Anna' s Hoeve
wordt niet aangetast. Ook in dit model wel
woningbouw (alleen binnen de huidige bebouwde
kom, en langs de Anth. Fokkerweg), maar geen
bedrijventerrein.
Dit model voldoet zo te zien aan de wensen van
onze vererugmg.
Vraag van de redactie aan onze leden en lezers:
wat vindt U van dit alles?

Een mogelijke nieuwe

·~-inriChting ~ Aiïna's Ho~e en
omgeving na de sanering vaI)- de
vervuilde lokaties (tekening:

, Peter van der-L1nde;1)

Gearceerd is 'natuur en passieve
recreatie' , de steentjes geven de
nieuwbouw lokatie aan.
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Laat eens wat van U horen!

rioolwaterzuiveringsinstallatie
slibdepot
speelweide
parkeerplaats
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EEN BIJZONDER HUWELIJK
Het is niet de gewoonte om in ons ledenblad te schrijven over privé-aangelegenhe
den van onze leden of bestuursleden. Maar soms mag er wel eens een uitzondering
gemaakt worden. Oordeel zelf
Sylvie ScWüter, sinds eind 1988 lid van ons bestuur, verhuisde in 1994 naar een
ander deel van Hilversum. Omdat er zo gauw geen ander bestuurslid gevonden kon
worden, bleef zij nog maar wat aan. Lang genoeg om in het voorjaar van 1996 in
onze 'bestuursvergadering met het nieuwe bestuurslid Harry Wark kennis te maken. Om een lang verhaal kort te maken ..... op 30 december zijn ze getrouwd. De
gemiddelde leeftijd van bruid en bruidegom begint met een 7. Dit "Anna's Hoevehuwelijk" mag toch wel met recht een unicum genoemd worden.
Jammer genoeg hebben Harry en Sylvie voor hun nieuwe leven Hilversum vaarwel
gezegd. Wij hopen dat ze nog wel op onze jaarvergadering kunnen komen. Want
wij willen graag op passende wijze van onze scheidende bestuursleden afscheid
nemen!

OVERLEG MET GOOIS

*

l~ATUURRESERVAAT

Op 12 november jl. vond in het kantoor van het G.N.R.. (in de Zanderij, achter de Wereldomroep) het
jaarlijkse overleg plaats over allerlei zaken die te maken hebben met het beheer van Anna' s Hoeve. De
delegatie van ons bestuur werd weer gastvrU ontvangen door de assistent-rentmeester, ing. Paul Ubbink,
"chef boswachters" Ben Blessing, en Gert Jan de Boer, de boswachter die al jarenlang ( onder andere)
Anna's Hoeve in zijn werkpakket heeft.
Natuurlijk werd er ook gesproken over het nieuwe Algemene Beheerplan dat bij het G.N.R. in de maak is.
Vorig jaar heeft onze vereniging, met vele andere, al druk meegedaan aan het "brainstormen" en de daaruit
voortkomende discussies. Zodra het ontwerpplan klaar is, komt het in de inspraak. Daar doen wij vanzelfsprekend ook weer aan mee. Vooral waar het zal gaan over Anna' s Hoeve.
Uiteraard werd ook even stilgestaan bij de toekomst van Hilversum-Oost inclusief Anna' s Hoeve. Het
G.N.R. is de initiatiefuemer geweest voor het studieproject dat nu intussen een discussienota heeft opgeleverd. In dit blad kunt U daarover van alles lezen.
Verder kwamen vele kleinere onderwerpen aan de orde. Zoals het (niet toegestane!) bromfiets- en motorcrossen dat nog steeds op Anna's Hoeve plaatsvindt. Het G.N.R. denkt dat dit niet uit te roeien is, maar
wil wel meewerken door af en toe intensief te controleren en dan ook bekeuringen uit te delen.
Soms vinden er op Anna's Hoeve evenementen plaats waarvoor het G.N.R. toestemming heeft verleend.
Er is nu afgesproken dat het G.N.R. ons bestuur daarvan tevoren op de hoogte zal brengen. Als onze
bestuursleden bemerken dat er iets op Anna' s Hoeve is georganiseerd, dan hoeven ze niet meer eerst uit te
zoeken of hiervoor toestemming is gegeven. Zo nodig kan er dan sneller tegen worden opgetreden.
In het afgelopen jaar heeft de vereniging het G.N.R. een handje geholpen door regelmatig te controleren of
de bordjes "Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 oktober" (in het achterste deel van Anna's Hoeve) er
nog waren. Het G.N.R. was bang dat veel van die bordjes vernield en weggehaald zouden worden. Dat is
erg meegevallen. Eén paal met een bordje is een tijdlang zoekgeweest, maar in het bos teruggevonden.

»
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Zitbanken op Anna's Hoeve hebben helaas wel wat te lijden van vandalisme. Door tijdgebrek duurt het
soms lang voordat het G.N.R een opgegraven zitbank weer terugplaatst. Het G.N.R. heeft gevraagd of
onze boswerkploeg dat zou willen doen. De bosploeg vindt het echter niet juist om deze verantwoordelijkheid over te nemen. Wel is men bereid het G.N.R. bij dit werk te komen helpen.
Binnenkort zullen er langs een van de vijvers van Anna's Hoeve weer jonge wilgen worden aangeplant.
Ook dit gebeurt in samenwerking tussen het G.N.R. en onze vereniging.
De bosploeg zal proberen om op een woensdagmiddag van de (soms erg) lage waterstand te profiteren,
door weer eens allerlei troep uit de vijver te halen. Het G.N.R. zal dat dan zo snel mogelijk afVoeren.

*
DE WATERSTAND IN DE VIJVERS
WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)

260 cm boven NAP
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Ditmaal laten we de grafiek van de waterstand (van de vijver bij het Witte Strandje) voor zichzelf spreken.
In het voorwoord van de Voorzitter en in de Bestuursmededelingen, elders in dit nummer, staat ook wat
over de waterstand geschreven.

VISSEN HOEVEN NIET TE ADEMEN
Hoe kan een vis, als het water met een dikke laag ijs bedekt is en langzaam zuurstofloos wordt, toch nog
actief blijven? Die vraag stelde de Leidse dierfYsioloog Victor van Ginneken zich. Want anders dan vele
mensen denken, trekt een vis zich onder zulke omstandigheden niet in een winterslaap terug.
In een ingenieuze opstelling, waarin vissen aan een beademingsapparaat werden geplaatst en hun lichaamsfuncties met apparatuur werden geanalyseerd, observeerde van Ginneken de stofwisselingsprocessen in de
spieren onder zuurstofloze condities.
Zijn belangrijkste waarneming was dat de spieren van vissen, anders dan bij ons, niet verzuren. Die verzuring treedt op door het ophopen van de afvalstoffen van zuurstofloze verbranding. "Pap in de benen" heet
dat in topsport. Doordat ze de afvalstoffen in alcohol omzetten, die ze vervolgens in het water uitscheiden,
hebben vissen er geen last van.
(Uit maandblad EOS)
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WIE LEGDE DE EERSTE STEEN VAN ANNA'S HOEVE?
door C. (Kees) van Aggelen, bestuurslid Historische Kring Albertus Perk
Op 10 mei 1844 werd de eerste steen van Arula's Hoeve gelegd door Willem Karel Malie Vrolik. Zijn
grootvader, Gerardus Vrolik (geb. 1775 te Leiden) had een landhuis Drakenburg te Baarn. Hij was doctor
in de geneeskunde en de eerste hoogleraar in de verloskunde. '
.
Vrolik kocht na de tweede heideverdeling en -veiling van 1843 de gronden ten zuiden van het Laarder
Waschmeer. In 1844 liet bij Anna's Hoeve bouwen. De naam kwam van zijn twee'd e echtgenote, Anna van
Swinden.
De eerste steen werd door zijn kleinzoon gelegd. Over deze steenlegger, die overigens op de dag van die
daad slechts drie jaren oud was, gaat dit artikel.
.

Dt EERSTE: S'TE:E:N
CE:l eCD DOOR

WlllEM KAReL MAR18 VIWl11<
OUD 3 JAR8tl
DeN 10 Mei 1844

""
Tekening naar een foto van de eerste steen, in een muur van het woonhuis, rechts van het grote restau,
rantgebouw. (privé-terrein: niet vrij toegankelijk.)
De tekst op de steen is danig beschadigd. Uit oude foto 's is af te leiden dat deze besclipdiging naar alle
waarschijnlijkheid is veroorzaakt doordat er in het verleden rijen klapstoeltjes tegenaan werden gezet.

Willem Karel Marie Vrolik werd op 21 februari 1841 te Utrecht geboren. Hij was de zoon van Dr. Agnites
Vrolik en Agneta Suzanna van Walree. Vader was president van het Muntcollege. De familie Vrolik was
bevriend met de familie (van den Wall) Bake.
In zijn geboorteplaats volgde hij onder\Vijs aan de technische school. Willem Vrolik en RudolfBake waren
ook schoolmaatjes.
Op zestienjarige leeftijd werd Vrolik student aan de "Koninklijke Academie" te Delft.
Vier jaar later was hij president van het studentencorps. In die functie zorgde hij voor een grote rel! Willem
Vrolik was leider van een beweging voor vrije studie. De directeur had andere gedachten .en trachtte
Vrolik een reglement met dwangmaatregelen te laten tekenen. Hij weigerde.
Het geschil liep zo hoog op dat de Academie bij koninklijk besluit gesloten werd!
Nadat de ouders ernstig geprotesteerd hadden werd een commissie ingesteld, .die het zaakje moest gaan
uitzoeken.
In haar advies verklaarde de commissie zich voor vrije studie, zoals ook al op de universiteiten gold. Met
dit advies werd de basis gelegd voor de wet op het middelbaar onderwijs van 1863.
De directeur werd (eervol) ontslagen en Vrolik kon zijn studie afinaken. In 1862 wás Willem burgerlijk
ingenieur en kwam hij te werken bij de Nederlandsche Maatschappij tot Vervaardiging van Spoorwegmaterieel (Damlust, te Utrecht).
Een jaar later kwam hij bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, waar zijn vader en ook
Van den Wall Bake directeur waren.
.
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Willem Vrolik woonde in Breda (1864), Zutphen (1865), Maastricht (1867), 's-Giavenhage (1869) en
Utrecht (1870).
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-14Aanvankelijk was hij belast met de technische kant van de spoorwegen. Later ging hij zich meer verdiepen
in de exploitatie en handelsbelangen. Hij promoveerde van secretaris tot directeur-generaal.
Hij had een rusteloos karakter en was steeds bezig met spoorwegplannen, o.a. om zijn maatschappij aansluiting te geven op de hoofdstad Amsterdam. (In die tijd waren er verschillende spoorwegmaatschappijen.
Elk had zijn eigen lijnen, exploitatie en stationsgebouwen.)
Op 10 september 1891 werd Vrolik lid van de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 1894 vond hij
zichzelf een "dik-en-dunner". Dat betekende dat hij door dik en dun met minister Tak van Poortvliet
meeging. Minister Tak van Poortvliet was een vooruitstrevende liberaal. Deze wilde aan de hand van de
grondwet uit 1897 een nieuwe kieswet ontwerpen, waarbij het gewone volk stemrecht kreeg. Voorstander.s werden "Takkianen" genoemd. Ondanks zijn standpunt werd Vrolik niet herkozen.
Willem Karel Marie Vrolik vestigde zich na die verkiezingen in Baarn. Vaak vertoefde hij in het buitenland
in de hoop van een kwaal te genezen. Na een langdurig ziekbed overleed hij op 5 oktober 1904 te Baarn.
Het is jammer genoeg niet bekend ofWillem Vrolik in zijn latere leven nog wel eens is teruggekeerd naar
de woning van Anna's Hoeve, waar zijn naam nog steeds (met enige moeite) op de eerste steen is te lezen.

*
REACTIE OP AANVAL VAN P. QUIST
Op 16 januari, toevallig de datum van een bestuursvergadering van onze vereniging, stond er een groot
stuk in de Gooi- en EemIander, gewijd aan uitspraken van gewestbestuurder P. Quist. Het bestuur besloot
hier ogenblikkelijk op te reageren. De volgende dag werd bij de krant de volgende ingezonden brief van
ons bestuur afgeleverd. De brief is geplaatst in de krant van 23 januari.
"De Hilversummer P. Quist, CDA-gewestgedelegeerde, heeft blijkens een bericht in uw dagblad fel uitgehaald naar natuurbeschermingsorganisaties. Hij verwijt hen steevast "het spookbeeld op te roepen van het
afschrijven van ecologische waarden" als het gaat over de economische potenties [=mogelijkheden / redactie] van het Gooi en de Vecht streek.
Nog geen jaar geleden schreef drs E. van Doom, voorzitter van de plaatselijke CDA-afdeling, in het partijblad CD Actief onder het kopje "Kwaliteitsgemeente": "Aan onze groenvoorzieningen mag niet getornd
worden".
Zijn de heren Quist en Van Doom eigenlijk wel lid van dezelfde politieke partij??
Het Gooi behoort nu al tot de dichtstbevolkte streken van Nederland. Het is voor een belangrijk deel aan
de natuurbeschermingsorganisaties te danken dat er in het Gooi nog natuur overgebleven is. Wanneer
projectontwikkelaars of politici zoals Quist het voor het zeggen hadden gehad, waren alle Gooise steden
en dorpen allang aan elkaar vastgegroeid. Voor vele Gooiers, en gelukkig ook voor vele Gooise politici, is
dat een schrikbeeld.
Het schermen met "milieuvriendelijke" bedrijven is een afleidingsmanoeuvre.
Ook voor het bouwen van kantoren voor milieuvriendelijke bedrijven moet natuur worden opgeofferd.
"Internationaal is bepaald dat ieder land voor 10 procent uit natuur moet bestaan. In Nederland is dat nog
maar 5 procent." (drs E. Nijpels, voorzitter Wereld Natuurfonds). Laten we in het Gooi maar eens beginnen met te behouden wat er nog is overgebleven!"

*
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DIEREN IN DE WINTER

/

/

1

Er zijn dieren die de hele winter door slapen, zoals de vleermuis.
Hij houdt een winterslaap van oktober tot maart. Hij brengt de winter door op een donkere plaats (grot,
zolder. .. ) hangend met de kop naar beneden.
Andere dieren zoals de eekhoorn, houden een winterrust. Hij slaapt het grootste deel van de winter opgerold in zijn nest. Soms wordt hij wakker om te eten van zijn wintervoorraad. De egel ligt vanaf de eerste
vorst ingerold in zijn ongeveer 30 cm diepe nest onder de grond. Zijn lichaamstemperatuur daalt dan van
39° C tot zo'n 7° C.
De das houdt maar een korte winterslaap. Die wordt dikwijls onderbroken om te eten van zijn wintervoorraad .
De kikker heeft in de modder zijn winterslaapplaats. Hij zit daar goed weggedoken en ademt door zijn
dunne naakte huid.
Deze dieren hebben allemaal voorzorgsmaatregelen genomen, en als de winters niet al te streng zijn kunnen
ze allemaal het voorjaar halen.

'''.

Maar de vogels moeten we soms wel eens een handje helpen, en in het volgende stukje vertellen we
daar iets meer over.

»
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VOGlB:LS IN DE WINTER
Het is verbazend hoe sommige vogels elk jaar opnieuw een reis van wel duizend kilometers 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 dwàrs door de
Sahara heen.
De voge;ls 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 in de winter een slechte tijd tegemoet. Vooral tijdens strenge
winters is het vaak moeilijk voor de vogels om voedsel te vinden. Wij kunnk~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
stukje ongezouten spek in een boom.
En wat dacht je van een halve kokosnoot.
((~
Vogels hebben niet veel water nodig. Als er sneeuw
ligt dan smelten 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 een hamer heel·
(( ',:':::; .... »
fijn. Leg het gruis op de voerplaats.
Hang wat vetbollen op.

~
• " . J •.

ZO MAAK JE ZELF EEN VETBOL
Wat heb je nodig?
1 pond ongezouten vet
(ossewit of reuzel)
1 kilo zaden, bijv.
2/3 zonnepitten en
1/3 zangzaad.
1 eetlepel spijsolie.
(Dan wordt het vet
niet keihard als het
vriest.)
kopjes of blikjes
touwtjes of haakjes
van ijzerdraad.

Wat moetje doen?
Smelt het vet in een
pan. (Pas op: HEET)
Haal de pan van het vuur.
Strooi er de zaden in.
Goed roeren, anders
zakken de
, zaden naar
de bodem.
Als het begint te
stollen, dan giet je
de kopjes vol.
Hang er meteen een
touwtje of haakje in.

Laat de vetbollen goed
stollen.
Haal ze uit de
kopjes.
Tip: even onder de

hete kraan houden.
Dan glijden ze er
zo uit.
Hang ze buiten op.

(
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(~ont21.ctpersonen

Goois Natuurreservaat

ing. P.l Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwi.mgerswerk

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

V rijv,riIl.igerswerk

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ems;,ige misstanden geconstateerd op A.tma' s Hoeve kunt U dit nurrllner bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/rn vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten o p het antvvoordappara..at. Voor dringende spoedgevallen: teL 035 5255423 (l'tr. Blessing) of tel.. 035 6911 174

(hr. TJbbi.nk).

Telefoon 035 6950944

A.an de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
Secretana.a.t:

e~o"

G.M.IR Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168

ofbU:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 IS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geefmjj op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaa.r),
en vv-acht Uw acceptgi.rokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Adres:
Postcode: ... ...............

Plaats: .. ....... ........ .............. .. ........... .

•
(

WAT DOEN WE ER AAN
Ons grondwater is een kostbaar goed. Er wordt drinkwater van
gemaakt en bomen en planten leven ervan. Verontreiniging van het
grondwater maakt het ongeschikt voor gebruik. Niet alleen lekke riolen kunnen het grondwater verontreinigen. Ook vervuild regenwater,
dat via de vijvers in de bodem en dus in het grondwater terecht
komt, zorgt voor verontreiniging. De gemeente kan deze problemen
niet alleen oplossen. Zij heeft uw hulp daarbij nodig. In deze folder
staat wat u als inwoner van Hilversum kunt doen om de vijvers en
andere wateren niet te verontreinigen. En welke maatregelen u kunt
nemen om het grondwater voor nu en in de toekomst schoon te houden.

VUIL VIJVERWATER
De kwaliteit van het water in de gemeentelijke vijvers is niet altijd optimaal. Dat heeft verschillende oorzaken en heeft onder meer te maken
met de wijze, waarop het regen- en afvalwater op particulier terrein worden afgevoerd. Maar ook het straatvuil (bladafval, hondepoep en papier)
en afvalstoffen, zoals restjes verf en terpentine, komen via straatkolken in
het regenwaterriool en vervolgens in de vijvers terecht.

TWEE SOORTEN RIOOLSYSTEMEN
Hilversum heeft twee soorten rioolsystemen: een gemengd en een gescheiden systeem (zie kaartjes). Bij het gemengd systeem gaat zowel het
regenwater (het water van daken, straten en trottoirs) als het afvalwater
van huishoudens en industrie (het water van het toilet, de keuken, de
badkamer en het bedrijfsafvalwater) via één buis naar de rioolwaterzuivering.
Dat is anders bij het gescheiden systeem. Daar gaat het huishoudelijk en
industrieel afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Het regenwater gaat
naar de vaarten en gemeentelijke vijvers of komt ter plaatse in de bodem.

GEMENGD RIOOL STELSEL

Gemengd rioolsysteem

Gescheiden rioolsysteem

FOUTE RIOOLAANSLUITINGEN
Vooral het verkeerd gebruik van het gescheiden rioolsysteem is één van
de oorzaken van vuil vijverwater. Zo komt bijvoorbeeld het water van
wastafels en wasmachines op zolder, dat via de dakgoot of de regenpijp
wordt afgevoerd in het regenwaterriool en vervolgens weer in de vijvers
terecht. Een ander voorbeeld: het regenwater, dat wordt geloosd op het
hiervoor veel te kleine afvalwaterriool, doet grote hoeveelheden afvalwater naar het regenwaterriool en dus naar de vijvers stromen. Soms komt
het afvalwater daarbij op straat of in het plantsoen terecht!

•
WETTELIJKE MAATREGELEN
Het rijk en de provincie willen, dat de oppervlakte- en grondwaterverontreinigingen worden gehalveerd. Om dit te bereiken, hebben zij bestaande
wetten aangescherpt en nieuwe wetten gemaakt. Om aan de wettelijke
vereisten te voldoen, moeten de gemeenten op twee terreinen aan het
werk: zij moeten zelf iets doen aan het gemeentelijk riool en zij moeten
zorgen, dat de burgers zich houden aan de regels voor de constructie en
het gebruik van de riolering. Die regels zijn vastgelegd in de volgende
verordeningen :
Bouwverordening
Deze eist, dat alle bouwwerken riolering (en in sommige gevallen zakputten voor schoon regenwater) hebben, dat bouwwerken aansluiten op het riool en dat riolen vloeistofdicht zijn.
*

Lozingsverordening Riolering (tv f; , . i ' • I.. ol:
• )
Deze stelt eisen aan het gebruik van het gemeentelijk riool. Eén
van die eisen is het op een goede wijze afvoeren van regen- en
afvalwater. Op basis van deze verordening is het bovendien
verboden om afvalstoffen te lozen op straatkolken.

*

Provinciale Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden
Deze stelt (verscherpte) eisen aan het vloeistofdicht zijn van de
riolering en het aansluiten op het gemeentelijk riool.

OPSPORING STRAFBARE FEITEN
Door de druk, die andere overheden uitoefenen en ter bescherming van
het milieu is de gemeente genoodzaakt op te treden bij overtreding van
de verordeningen.

INFORMATIE
*

*

*

Wie vragen heeft over rioolaansluitingen en zakputten kan
terecht bij de afdeling Civiele Techniek van de gemeente, tel.
(035)-292121 .
Kopieën van bouwtekeningen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente (in het
pand van de Dienst Stadsontwikkeling) aan Oude Enghweg 23.
Inlichtingen over de waterkwaliteit, de grondwaterbescherming
en de vergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Milieubeheer
van de gemeente, tel. (035)-292368/292029.

t
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wetten aangescherpt en nieuwe wetten gemaakt. Om aan de wettelijke
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Spanderswoudvijver
Berlagevijver
Lorentzvijver
Anna;s Hoevevijver
Van Riebeeckvijver
Laapersveldvijver
't Ven (Sportpark)
Kastanjevijver
Lutherhofvijver
Kerkelandenvijver
Hilversums Kanaal
Oude Haven
Gooise Vaart
Singels Hilversumse Meent

GEMEENTE

HILVERSUM

GEMENGD RIOOL SYSTEEM
zakputten voor 'dakwater' gewenst

GESCHEIDEN RIOOL SYSTEEM
zakputten voor 'dakwater' gewenst

D

GESCHEIDEN RIOOL SYSTEEM
N.B . bij afwezigheid regenwaterriool moet hemelwater op zakputten of in
greppels

GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED
N.B. wordt eind 1994 uitgebreid

'.
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Hilversum-Oost: het wordt nuemst!
Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering
Jaarverslag van de secretaris
Financieel jaarverslag 1996 en begroting 1997
De waterstand, altijd weer die waterstand!
Gemeentelijk waterplan in de maak
Ophouden met het geknabbel aan heide en bos ... het Gooi is vol!
Broedseizoen
NS-wandeling wordt aangepast
Boswerk en schoonmaak
Vervuiling van de wegbenn
Schildpad weer gezien~ ganzen verdwenen
Bekijk de komeet vanaf Anna's Hoeve
Het oerwoud kan terugkomen
En dan, steeds die dreiging ... .
Jeugdpagina
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspelitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

BIJLAGE: BROCHURE "RILVERSUM OOST: KANS OP VERANDERING"
Onze leden vinden bij deze Courier een brochure van de gemeente Hilversum.
Het feit dat deze brochure door onze vereniging wordt verspreid, houdt niet in dat onze vereniging het
volledig met de inhoud van de brochure eens is. Het leek ons niettemin van groot belang dat al onze leden
kunnen lezen hoe er bij de gemeente over Hilversum-Oost wordt gedacht.
De brochure is ook in te zien of (zolang de voorraad strekt) te verkrijgen bij de bibliotheek aan de Jan V.d.
Heijdenstraat, de bibliotheek aan de 's-Gravelandseweg, de burgerleeskamer in de kelder van het raadhuis,
en de dienst Stadsontwikkeling (Oude Enghweg 23).
Oplage Anna'sHoeve Courier: 900 exemplaren
Verschijnt viennaal per jaar, omstreeks 1 febr., 1 apr., 1 juli, 1 nov.
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MAANDAG 14 APRIL: AVOND GEWIJD AAN DE "DISCUSSIENOTA"

HILVERSUM-OOST: HET WORDT NU ERNST!

Bij dit tweede nummer van onze Courier in 1997
vinden onze leden een brochure van de gemeente
Hilversum. (Als de brochure er niet bij zit: op
pag. 2, de binnenzijde van het omslag, leest U
waar u een exemplaar kunt vinden.)
Al meer dan een jaar schrijven wij over de
gemeentelijke plannen met het gebied Hilversum-Oost,
waar natuurgebied Anna' s Hoeve ook bij hoort.
In de brochure zet de gemeente een aantal
uitgangspunten op een rij .

Wie de brochure goed leest, beseft dat het nu ernst gaat worden. Er staat weliswaar nergens dat een deel
van natuurgebied Anna's Hoeve zal verdwijnen. Maar er staat evenmin dat dit NIET zal gebeuren. Het
verminderen van het aantal vijvers van Anna' s Hoeve wordt als een mogelijkheid genoemd.
In een begeleidende brief van wethouder Wolf, geschreven bij het verschijnen van de brochure, staat het
nog wat duidelijker: "Ook wat betreft het gedeelte van het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve waar
saneringen plaats zullen vinden, zal moeten worden nagedacht wat de toekomstige inrichting zal zijn en of
er alternatieven denkbaar zijn."
In de vorige Courier hebben al een paar van zulke alternatieven gestaan.
Eind vorig jaar hebben immers twee studenten, bij wijze van afstudeerproject, nagedacht over de mogelijke
herinrichting van Hilversum-Oost na de sanering van vervuilde gronden en waterbodems. Dat heeft een
"discussienota" opgeleverd waaraan in onze vorige Courier veel aandacht is besteed.
De studenten vertaalden de wensen van o.a. de gemeente in een Z.g. "wensbeeldscenario". Volgens hen
was dit het best denkbare compromis. Maar zelfs in dat scenario moest een flink stuk van Anna's Hoeve
verdwijnen. Om van een ander alternatief, het z.g. "dynamische scenario", nog maar niet te spreken.

Op maandagavond 14 april a.s. zal (na onze kortejaarvergadering) informatie worden gegeven en
discussie mogelijk zijn over deze Discussienota. Het bestuur hoopt datveel van onze leden en andere
belangstellenden deze bijeenkomst zullen bijwonen.
Op de volgende bladzijde vindt U de officiële uitnodiging.

GRAAG TOT ZIENS OP MAANDAGAVOND 14 APRIL.

In deze Courier vindt U verder het jaarverslag en de financiële stukken over 1996, en de begroting voor
1997. Voorts onder meer artikelen over de grote vissterfte die in februari in Anna' s Hoeve aan het licht
kwam, en over het gemeentelijke "Waterplan" dat in de maak is.
Neem rustig de tijd om alles te lezen, en stuur ons eens een reactie!

*
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op MAANDAG 14 APRIL 1997
in een zaaltje van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum.
Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1.
2.

Opening door de voorzitter
Notulen van de op 15 april 1996 gehouden jaarvergadering
(afgedrukt in de Courier jaargang 13 nummer 3, juni 1996)
Ingekomen en uitgezonden stukken
Jaarverslag van de secretaris
Financieel jaarverslag 1996
Begroting 1997
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie

3.

4.
5.
6.
7.
8.

U BENT WELKOM!

9 a. Bestuursverkiezing

Reglementair aftredend en herkiesbaar: mevr. H. Toes (2e secretaris en
2e pemungmeester), hr. G. Peet (secretaris).
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: hr. JH. Wark.
Voortijdig aftredend en niet herkiesbaar: mevr. S.C.G. Wark-Schlüter (1998)
en hr. JG. van Dijk (1999).
De volgende leden hebben zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden
en worden door het bestuur ter benoeming voorgedragen: in de eerste vacature
hr. P.J. Vogel; in de tweede vacature mevr. Chr. Tamminga.
Voor de derde vacature was bij het ter perse gaan van dit blad nog geen
kandidaat gevonden.
b. Voorzitterschap.
In de vorige Algemene Ledenvergadering heeft de heer J Harder zich uitdrukkelijk voor de periode van één jaar beschikbaar gesteld als voorzitter.
Bij het ter perse gaan van dit blad was nog geen bestuurslid of kandidaatbestuurslid voor het voorzitterschap gevonden. De heer Harder is bereid
nog een korte tijd als waarnemend voorzitter te blijven optreden.
10.

11.
12.

Ledenwerfactie
Rondvraag
Sluiting

Na de vergadering, die naar verwachting binnen één uur kan worden afgewerkt,
is er een korte koffie-/theepauze.
De rest van de avond zal zijn gewijd aan de problematiek van HilverSum-Oost en speciaal aan de
hierover verschenen "DISCUSSIENOTA" van de studenten Chiel Segerink en Elske Oost-Mulder

(voor een samenvatting, zie de vorige editie van de Anna's Hoeve Courier).
Gespreksleider zal zijn de heer A. Simon van de Gemeente Hilversum (Dienst Stadsontwikkeling afd.
Beleid) in zijn rol als begeleider van beide studenten namens de Gemeente Hilversum. In het dagelijks leven
is de heer Simon ook projectleider Hilversum-Oost; hij is dus als geen ander op de hoogte van de problematiek.
Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 uur te beëindigen.
HET !3ESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID.

*

•
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Ook het jaar 1996 was voor onze vereniging weer een veelbewogen
jaar, vol activiteiten en ontwikkelingen.
Voor het eerst sinds 1990 nam ons ledental weer toe. Dit is helaas
niet alleen een positief teken. Want deze stijging hangt waarschijnlijk
samen met de donkere wolken die zich in figuurlijke zin boven
natuurgebied Anna' s Hoeve samenpakken.

BESTUUR
In 1996 bestond het bestuur uit de volgende personen:
J. Harder
G.M.J.B . Peet
J. Deijs
mevr. H. Toes

Voorzitter
(tot 15 april waarnemend voorzitter)
Secretaris
Penningmeester
2e SecretarisILedenadministratie
(vanaf 11 dec. ook 2e Penningmeester)
2e Penningmeester

J.G. van Dijk
mevr. S.C.G. Sch1üter Lid
Lid (ingaande 15 april)
J.H.Wark

Aftredend
Aftredend
Aftredend
A-aredend

1999
1997
1999
1997

tot 13 nov. 1996
Aftredend 1998
Aftredend 1997

In de loop van 1996 werd duidelijk dat de heer Wark en mevr.' Sch1üter (vanaf30 december mevr. WarkSch1üter) in 1997 het bestuur zouden gaan verlaten wegens verhuizing naar een woonplaats buiten het
Gooi.
In november trad de heer Van Dijk onverwachts uit het bestuur, naar aanleiding van een verschil van
mening over de in het bestuur te volgen procedures.
Gelukkig konden in november twee leden bereid worden gevonden per april 1997 tot het bestuur toe te
treden, zodat dan twee van de drie vacatures vervuld zullen zijn.
In de jaarvergadering van 15 april accepteerde de vice-voorzitter voor de duur van één jaar het voorzitterschap. In 1996 werd nog geen nieuwe voorzitter gevonden.

LEDENBESTAND
Ons ledenbestand bestond op 31 december 1995 uit 677 leden. In 1996 werden er 72 nieuwe leden ingeschreven en 34 afgevoerd wegens overlijden, opzegging (meestal wegens verhuizing) ofwegens het niet
betalen van de contributie (17x).
Op 31 december 1996 waren er derhalve 715 leden ingeschreven, een netto groei van 38 leden.

ANNA'S HOEVE COURIER
In 1992 werd besloten dat ons ledenblad voortaan 4 x inplaats van 3 x per jaar zou verschijnen. Nadat dit
in de jaren 1993, 1994 en 1995 toch niet was gelukt, verscheen het blad in 1996 eindelijk weer viermaal.
De redactie bestond het hele jaar uit de bestuursleden G. Peet en mevr. H. Toes, en de niet-bestuursleden
mevr. H. Barlo en mevr. I. Marx.

»
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De vier nummers verschenen in januari, april, juli en november. Om regelmatige verschijning te verzekeren
werd besloten het blad voortaan op vaste tijdstippen te laten uitkomen: omstreeks 1 februari, 1 april, 1 juli
en 1 november. Dit is niet precies om de drie maanden, wat verband houdt met de zomervakantie en met
de feestdagen in december.
Het aantal pagina's van de Courier was 66: een nieuw record. (In 1990 verschenen er 3 nummers met in
totaal 64 bladzijden.) Er was dan ook meer dan genoeg met Anna' s Hoeve aan de hand om over te
schrijven.
Oproepen om hulp zijn een regelmatig in ons blad terugkerend onderwerp: er wordt vooral gevraagd om
(reserve-)bezorgers voor het blad, bestuursleden, en helpers voor het boswerk. Hoewel méér hulp altijd
:velkom blijft, leveren deze oproepen gelukkig meestal wel resultaten op.
Andere min of meer vaste onderwerpen zijn de bestuursmededelingen, de waterstand van de vijvers, de
jeugdpagina, en natuurlijk de gemeentelijke sanerings- en herinrichtingsplannen: project Hilversum-Oost.
In de loop van 1996 werd de oplage verhoogd van 750 tot 900 exemplaren. Het blad gaat nu ook naar alle
gemeenteraadsleden, en het restant wordt gebruikt voor ledenwerving.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 1996 k."Wam het bestuur 8 maal in vergadering bijeen, telkens om beurten bij één van de bestuursleden
thuis. Dit was inclusief 1 extra vergadering, nodig doordat eenmaal de agenda niet helemaal kon worden
afgewerkt.
In 5 vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig, tweemaal ontbrak er 1 bestuurslid en eenmaal
waren 2 bestuursleden verhinderd.
Vooral tussen de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2e secretaris waren er buiten de vergaderingen
nog vele contacten, telkens wanneer dat nodig was.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 15 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en werd
bijgewoond door 31 leden en enkele andere belangstellenden.
In de jaarvergadering werd onze op 5 dec. 1995 overleden voorzitter Gerrit Toes herdacht. Na de vergadering werden door de heer Van Kampenhout twee fraaie door hem gemaakte videofilms vertoond van
natuurgebieden rondom Hilversum, waaronder Anna' s Hoeve.

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN

,I'

De in december 1994 gevormde "boswerkploeg" , bestaande uit enkele
bestuursleden en gewone leden, is ook in 1996 volop actief geweest.
Er is op 23 middagen (meest op woensdagmiddagen) in het terrein
gewerkt, met gemiddeld 4 (maximaal 7) deelnemers. Er is een vaste
afspraak voor de tweede woensdag van de maand van 13.30 tot
15.30 uur, uitgezonderd twee zomermaanden. In onderling overleg
worden extra werkmiddagen tussengevoegd.
Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd, en zwerfvuil opgeruimd. Het totale aantal
werkuren was bijna 200. Dat is ongeveer 100 uur minder dan in het jaar 1995, toen de ploeg net van start
was gegaan en lange tijd iedere woensdag actief was.

»
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Voor de derde maal werd er op een zomeravond een vleermuizen-excursie gehouden, dit jaar op dinsdagavond 25 juni. Er werden alleen dwergvleermuizen waargenomen.
In 1997 zal de excursie waarschijnlijk in het Laarder Wasmeer plaatsvinden.

SANERINGSPLANNEN
In december 1995 had onze vereniging onder de leden en een ruime kring van omwonenden van Anna's
Hoeve een handtekeningenactie op touw gezet, naar aanleiding van de door de gemeente opgestarte inventarisatie van wensen en verlangens voor een nieuw bestemmingsplan "Kamerlingh Onnesweg".
Hiertoe waren door onze Courierbezorgers 3500 brieven verspreid. Tot 2 januari kon bij de gemeente
gereageerd worden. Begin januari konden op het gemeentehuis de kaarten worden geteld. Het waren er
568, met bijna 1000 handtekeningen van mensen die blijk gaven het eens te zijn met het standpunt van
onze vereniging: het bestaande natuurgebied Anna's Hoeve mag niet worden aangetast. Woningbouw,
bedrijventerrein, sportterreinen, de (nieuwe?) rioolwaterzuivering en opslag van vervuilde grond en slib
moeten een plaats vinden BUITEN het bestaande natuurgebied.
Op 11 april vond voor de eerste maal overleg plaats van ons bestuur met leden van de Projectgroep Hilversum-Oost. Bij deze gelegenheid werd de stapel handtekeningen formeel overgedragen van de "afdeling
bestemmingsplannen" aan de Projectgroep. Desgevraagd heeft ons bestuur later aan de Projectgroep laten
weten dat onze vereniging bereid is om mee te draaien in een overleggroep voor Project Hilversum-Oost.
In oktober werd ons bestuur benaderd door twee studenten Ruimtelijke Planvorming, die op initiatief van
het G.N.R. en in opdracht van het G.N .R. en de Gemeente Hilversum waren begonnen aan een studieopdracht over de problematiek van Hilversum-Oost. Na interviews met vele betrokkenen (waaronder onze
vereniging) zouden zij een Discussienota produceren, met een aantal mogelijkheden voor de toekomstige
herinrichting van het gebied Hilversum-Oost na de bodemsanering.
Eind 1996 hadden de studenten hun werkstuk voltooid, maar de presentatie zou pas begin 1997 plaatsvinden.
In december mochten wij voor de Projectgroep Hilversum-Oost ons commentaar leveren op het concept
voor de brochure "Hilversum Oost: Kans op verandering", die in februari 1997 zou gaan verschijnen.
Samenvattend was er in 1996 veel te doen rondom de toekomst van Anna's Hoeve en omgeving, maar
duidelijkheid heeft dit nog niet opgeleverd.

PUBLICITEIT
Anna's Hoeve en onze vereniging zijn in 1996 behoorlijk in het nieuws
geweest. De volgende onderwerpen leverden een of meer berichten of
artikelen op in de lokale pers (dagblad de Gooi- en Eemlander,
reclameweekbladen Gooi en Eembode eniofGoois Weekblad):
-Een door de Hilversumse Groen-Links-afdeling georganiseerde wandeling door Anna's Hoeve, onder
onze leiding, op 7 januari.
-In januari en februari, het gemeentelijke Project Hilversum-Oost. Dit leverde ook diverse ingezonden
brieven van omwonenden op.
-Onze jaarvergadering in april, met het nieuws dat onze vereniging een lokaal referendum (tegen een ongewenste toekomstige ontwikkeling op Anna's Hoeve) niet zou schuwen.
-De problemen met de waterstand van de vijvers en de gemeentelijke bronpomp.

»
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-Ook in mei, onze kritiek op de verbreding van de (gereconstrueerde) Weg over Anna's Hoeve.
-De vleermuizen-excursie in juni.
-In oktober, een oproep voor helpers aan ons boswerk. Ons persbericht hierover werd op een opvallende
plaats gepubliceerd door het Goois Weekblad.
Het resultaat van onze handtekeningenactie is de pers geheel ontgaan. Wel kwamen wij hiermee, en met
enkele andere onderwerpen, op de lokale omroep Radio Hilversum.
Op 14 september is voor de tweede maal meegedaan aan de Hilversumse cursus- en vrijetijdsmarkt op de
Groest. Dit leverde zo'n 10 nieuwe leden op. Verder presenteerde onze vereniging zich op 3 november
!ijdens de Maple LeafLoop van de Gooise Atletiekclub, gehouden op Anna's Hoeve.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
De problematiek rond de lage waterstand van de vijvers bleef ook in 1996 helaas onopgelost. Dit behield
dan ook onze volle aandacht. De in 1995 door de gemeente geslagen bronpomp kon nog niet volop in
gebruik genomen worden, omdat hiervoor nog het nodige onderzoek gedaan moest worden. Dit onderzoek is in 1996 wel uitgevoerd, maar de gemeentelijke rapportage aan de provincie is blijven liggen.
Met de gemeente is er verder contact geweest, o.a. in de vorm van brieven enlofvergaderingen, over de
herziening van bestemmingsplan Monnikenberg, het vervolgonderzoek Stortterreinen en Vloeivelden, de
Weg over Anna's Hoeve, en het Gemeentelijk Waterplan. Naar aanleiding van de instelling van het "Herplantfonds" bood onze vereniging aan de Gemeente de eerste f 100 aan. De desbetreffende afdeling was
blij met dit gebaar, maar kon ons nog geen bank- of gironummer geven omdat dit nog niet bekend was. We
zouden dit t.z. t. doorkrijgen. Wij wachten daar nog steeds op, zodat de gemeente ook onze f 100 nog niet
heeft ontvangen.
Met de Kamer van Koophandel was er contact over rapporten betreffende de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio. Verder waren er contacten met o.a. Landschapsbeheer Noord-Holland, het Overkoepelend
Wijkoverleg "Mooi Hilversum", de Werkgroep Sneltram, HSV "Wasmeer", de Stichting Lange-AfstandWandelpaden (over de nieuwe NS-wandeling door Anna's Hoeve), en het Projekt Roodwangsierschildpad.
Met het Goois Natuurreservaat is er voortdurend veel contact geweest.
In het voorjaar heeft een lid van ons bestuur meegedaan aan de discussierondes voor een nieuw Algemeen
Beheerplan. Hiervoor waren zo'n 30 belangen- en gebruikersgroepen uitgenodigd. De hieruit voortgekomen aanbevelingen (veelal "met een hoog compromis-gehalte") zijn aan het G.N.R aangeboden. Het
wachten is nu op een uitgewerkt ontwerp-beheerplan voor de G.N.R-terreinen (inclusief Anna's Hoeve),
dat in 1997 "in de inspraak" moet komen. Wij hopen dat veel van het in 1995 door onze vereniging opgestelde beheerplan voor (een groot deel van) Anna's Hoeve in het G.N.R-beheerplan terug te vinden zal

"

Zijn.

Verder is op 12 november met het G.N.R overleg gepleegd over vele zaken van on- derhoud en beheer,
zoals: fiets-motorcrossen, hondenaanlijngebod, hengelsport, ver- gunningen voor evenementen, ganzen,
zitbanken, wandelroute, aanplant van o.a. knot-wilgen, vuilafvoer, ons boswerk, vrijwilligersverzekering,
en dunning van het bos.
Eind december organiseerde het G.N.R. een Kerstbijeenkomst voor alle vrijwilligers, waaronder bestuur en
bosploeg van onze vereniging.

SLOT
Het bestuur ziet terug op een jaar waarin opnieuw veel is gebeurd. Maar met het naderen van de bodemsanering moet het meeste nog op ons af komen.
Het bestuur hoopt dat de in 1996 weer ingezette groei zich in 1997 zal voortzetten, en dat ook onze
activiteiten onverminderd voortgang zullen blijven vinden.
Het is te wensen dat méér leden daarbij behulpzaam zullen zijn.

*
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Financieel jaarverslag boekjaar 1996
Inkomsten

Uitgaven

Saldo kas per 1-1-1996
Saldo giro per 1-1-1996
Saldo bank per 1-1-1996
Saldo plus rekening per 1-1-1996
Contributie
Rente giro
Rente bank
Rente plus rekening
Verkoop Jubileum boekje
Giften

fl
fI
fI
fl
fl
fl
fI
fl
fI

176,33
2237,93
4010,82
8652,49
5898,19
7,42
23,01
287,41
75,00
103,65

fI

21472,25

ti

Kamer van Koophandel
Kantoorbehoeften
Diverse activiteiten
Lief en Leed (Representatie)
Anna's Hoeve Courier
Drukwerk
Porto kosten
Ledenadministratie
Schoonmaakakties + Boswerk
Vergaderkosten
Saldo kas per 31-12-1996
Saldo giro per 31-12-1996
Saldo bank per 31-12-1996
Saldo plus rekening 31-12-1996

fl
fl

ft
ft
ft
11
11
ft
ft
ft

61,00
1016,68
950,40
619,06
2646,40
206,42
371,25
421,96
58,70
297,00
130,08
2040,85
3712,55
8939,90

ft

21472,25

ft
fl

ft
fl

Ledenbestand per 31-12-1996: 715 leden
Ledenmutaties in 1996: 72 nieuwe, 34 afgevoerd

Begroting boekjaar 1997
Inkomsten
Saldo 1996
Contributie
Rente

Uitgaven
fl
fl
fl

14823,38
6000,00
325,00

fl

21148,38

Kantoorbehoeften
Lief en Leed (Representatie)
Anna's Hoeve Courier
Drukwerk
Porto kosten
Ledenadministratie
Schoonmaakakties + Boswerk
Vergaderkosten
Kamer van Koophandel
Diverse activiteiten
Batig saldo

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fI
fI
fl

500,00
700,00
2700,00
350,00
600,00
650,00
250,00
450,00
61,00
1000,00
13887,38

fl

21148,38

fI
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DE WATERSTAND, ALTIJD WEER DIE WATERSTAND
Het is natuurlijk niemand ontgaan dat zich tijdens de vorstperiode van half december 1996 tot half januari
1997 een kleine katastrofe heeft voltrokken op Anna' s Hoeve: door de lage waterstand is een groot deel
van de vijvers waarschijnlijk tot op de bodem bevroren, waardoor de visstand ter plekke een zware
slag is toegebracht.
En er zat aardig wat vis: die ogenschijnlijk suffe waterpartijtjes blijken een paradijs te zijn geweest voor
allerhande geschubde vriendjes. Honderden vissen in alle soorten en maten, zoals duidelijk werd via een
interview met onze secretaris, Gerard Peet, voor Radio Noord-Holland half februari. Het vraaggesprek
vond plaats op Anna' s Hoeve en in bijzijn van de boswachter, de heer Blessing. Onder veel gekabbel en
gespat noemde hij de soorten die hij zag liggen: snoek, karper, paling, baars, brasem en voorn. En er zaten
echte joekels bij . Blijken die vissers er al die jaren niet voor niets te hebben gezeten!
Maar wat nu? De heer Boes, voorzitter van de Hilversumse Hengelsportvereniging, heeft verklaard geen
plannen te hebben nieuwe vis uit te zetten zolang het probleem van de waterstand niet opgelost wordt, iets
wat hij op korte termijn niet verwacht. Over de overgebleven visstand is hij niet zo pessimistisch, omdat hij
vermoedt dat er veel meer vis heeft gezeten dan algemeen gedacht wordt. Er wordt ook nog steeds gevist
op Anna' s Hoeve, dus je moet aannemen dat niet alles is doodgevroren. Verder ziet de heer Boes geen
beletsel om in de komende tijd viswedstrijden te organiseren.
Het probleem van de waterstand heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in de media: drie krantenartikelen en een interview voor de radio. Steeds wordt de beschuldigende vinger naar de gemeente Hilversum
uitgestoken, die zich zou hebben verkeken op de waterstand toen de vorst inviel. Maar andere factoren
spelen een veel grotere rol: we hebben bijna twee jaar van extreme droogte achter de rug, en het water op
Anna' s Hoeve zakt enorm snel in de bodem. M en toe onttrekt de gemeente voor Anna' s Hoeve via de
bronpomp in de Riebeeckvijver water aan het grondreservoir; dat kan niet onbeperkt gedaan worden, want
met het grondwaterpeil in het Gooi houdt het ook niet over. Volgens de richtlijnen van de provincie mag er
jaarlijks 50 000 kubieke meter opgepompt worden; met dit kleine rantsoen springt de gemeente zuinig om.
Maar de huidige toestand blijft natuurlijk triest. Die vissterfte was eigenlijk te wijten aan een toevallige
samenloop van omstandigheden: een laag waterpeil èn zeer strenge vorst. Maar algemeen is men van
mening dat de vis het ook zonder vorst bij deze waterstand zwaar te verduren kan krijgen door mogelijk
zuurstoftekort onder invloed van bacteriegroei. Er zijn zelfs mensen die betwijfelen of de vijvers van
Anna' s Hoeve op den duur als viswater behouden kunnen worden.
We moeten maar hopen op een natte lente. M gelopen februari vertoonde meer neerslag dan normaal, maar
helaas: het effect daarvan is alweer teniet gedaan door het droge begin van maart.
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GEMEENTELIJK WATERPLAN IN DE

MAA~~-:"~

Bij de vorige Courier (voor zover niet per post verstuurd)
ontvingen onze leden een vouwblad van de gemeente Hilversum,
getiteld "Vervuiling van vijver- en grondwater, wat doen we
er aan?". Daarin was te lezen wat iedere burger kan doen om
de kwaliteit van het grond- en vijverwater te verbeteren.

" ". ' *A " . J"'"~oao.l..t

Precies hetzelfde doel, plus VERGROTING van de hoeveelheid grondwater, heeft het gemeentelijke
Waterplan dat momenteel in de maak is. Dat waterplan is in feite een uitgebreidere versie van het Riole. ringsplan dat iedere gemeente moet maken. Er is een groot aantal maatregelen op een rij gezet (waaronder
verbeteringen aan het rioolstelsel, maar ook andersoortige maatregelen), die bij uitvoering een gunstig
effect zullen hebben op de hoeveelheid grondwater, en op de kwaliteit van grond- en vijverwater. Er is
geen geld om alle maatregelen op korte termijn uit te voeren. Er is zo goed mogelijk uitgerekend welke
maatregelen "het meeste waar voor hun geld" bieden. Maar het is ook belangrijk hoe de maatregelen
gewaardeerd worden door bestuurders en burgers. Zo'n 25 organisaties zijn afgelopen najaar uitgenodigd
om hun oordeel over de maatregelen te geven. Door het toekennen van waardepunten kon men bepaalde
maatregelen steunen of juist afkeuren. Bij de opstelling van het definitieve plan, zoals dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, zal volgens een bepaalde systematiek rekening worden gehouden met de
toegekende waardepunten.
Van de benaderde organisaties hebben er ongeveer 8 de moeite genomen hun punten uit te delen. Onze
vereniging heeft alle maatregelen steun gegeven die een positief effect hebben op de waterstand en -kwaliteit van Anna's Hoeve. Daartoe behoren o.a.: het saneren en uitdiepen van de vijvers, en het periodiek
verwijderen van zwerfvuil en olie. Maar ook maatregelen om minder regenwater verloren te laten gaan via
het "poepriool" . Schoon water kan beter de bodem inzakken om het grondwater aan te vullen. Dat kan
bijvoorbeeld via de vijvers van Anna's Hoeve. Op kleine schaal kan het ook in Uw tuintje. Water dat
(vrijwel) schoon is, kunt U altijd beter in de tuin gooien, dan wegspoelen via gootsteen of toilet. Alle
bee~jes helpen!

*
OPHOUDEN MET HET GEKNABBEL AAN HEIDE EN BOS...

HET GOOI IS VOL!
Zoals onze vereniging zich inzet voor het behoud van een klein natuurgebied, Anna's Hoeve, werpt de
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) zich op als beschermer van een groter geheel, het Gooi. In
1996 heeft het bestuur van de VVG in een nummer van hun tijdschrift uiteengezet wat deze vereniging
beschouwt als bedreigingen voor de streek. Ook de leden van de VVG konden hierover hun mening geven,
wat 155 reacties opleverde. De problemen die de VVG aansnijdt zijn uiteraard grootschaliger dan de
problemen rond Anna's Hoeve, maar het gedachtengoed van de VVG vertoont een duidelijke overeenkomst met dat van onze vereniging.
Daarom denken we dat het de moeite waard is aandacht te besteden aan de VVG's inventarisatie van
bedreigingen van het Gooi. Hierbij een samenvatting van het officiële standpunt van het bestuur over
diverse zaken, plus (vet gedrukt) het oordeel van de inzenders.,

» ,"
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De vorming van een Gooistad
Er wordt over gedacht de zes gemeenten in het Gooi tot één gemeente samen te voegen, voornamelijk om
Hilversum de kans te geven zich te ontplooien. Het bestuur van de VVG vreest dat na de vorming van een
dergelijke gemeente het natuurbelang verwaarloosd zal worden ten gunste van het stedelijk belang.

Tegen het idee van een Gooistad zijn de leden zeer fel gekant. Men is bang voor verdere "verstening", schaalvergroting en drukte, ten koste van de natuur. Ook wordt gevreesd voor identiteitsverlies van de eigen omgeving.

Nieuwe bouwplannen
Door de bevolkingsgroei gedurende deze eeuw is er een grote toename van bebouwing, wegen, grondwateronttrekking en recreatie geweest. De gevolgen waren verkleining, versnippering, isolatie en verstoring
van natuur- en bosgebieden. Momenteel wordt overwogen of het Blaricumse deel van het Vierde Kwadrant bebouwd moet worden. En als het vliegveld Hilversum nog eens zou verdwijnen, worden daarvoor
misschien ook wel bouwplannen gemaakt.
Voor nieuwe wegen in het Gooi zijn er ideeën om:
de Al drastisch te verbreden
de N20 1 en de A27 met elkaar te verbinden over de Hoorneboegse heide
Franse Kampweg en Al te verbinden over de Bussumerheide,
èfhet Hilversumse Mediapark met de Al te verbinden via de Crailosebrug enhet 'Gebed zonder
End ' (Nieuwe Crailoseweg)
de Randweg bij Huizen over de Huizer Eng door te trekken naar de Crailoseweg.
Er is geopperd om sommige wegen ondergronds aan te leggen, maar dat kan zijn weerslag hebben op de
aardkundige waarden en de grondwaterbeheersing.

Over eventuele nieuwe bouwplannen waren de reacties bijna even heftig als over de Gooistad.
Nieuwbouw buiten de huidige bebouwde kom wordt verworpen. Een veelzeggende uitspraak van
één der inzenders: "Het Gooi is vol [... ] Ophouden met het geknabbel aan heide en bos". Ook is
men niet erg te spreken over de manier waarop de oude dorpskernen van Hilversum en Bussum
nieuw worden bebouwd. Verder wordt veel recente bouw eenvoudigweg niet mooi gevonden.
Plannen voor nieuwe wegen stuiten op algemeen verzet, ook omdat gevreesd wordt dat de uitvoering hiervan geen, of slechts een tijdelijke, oplossing biedt voor de verkeersproblemen.

Verwaarlozing van het culturele erfgoed
Als cultureel erfgoed wordt beschouwd: archeologische monumenten, architectuurmonumenten in de stad
en op het platteland, het oude landschap, enz. Het bestuur van de VVG ergert zich aan de manier waarop
met sommige architectonische monumenten wordt omgesprongen. In het algemeen is de VVG van mening
dat verkeers- en stedelijke uitbreidingsplannen het culturele erfgoed geen goed zullen doen.
De leden maken zich vooral zorgen over aantasting en verlies van het dorpskarakter, o.a. door wilde
bouwplannen voor dorpscentra (Hilversum en Bussum). Verwaarlozing van monumenten en sloop van
gebouwen die men monumentaal of karakteristiek vindt zijn ook een punt van ergernis.

,»
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Het bestuur van de VVG ziet de strijd tussen het natuurbelang en het recreatiebelang als probleem. Enerzijds is de recreatiedruk in het Gooi groot, anderzijds worden er verwoede pogingen gedaan om de natuur,
al dan niet geleid, haar gang te laten gaan, wat soms uitmondt in gehele of gedeeltelijke afsluiting van een
natuurgebied. Mgezien hiervan zijn er nog de "gewone" milieuproblemen.

Voor het natuurbeheer beschouwen de leden veelal verdroging (te lage grondwaterstand) en verzuring (te veel stikstofaanvoer) als de grootste bedreigingen. In mindere mate worden de hoge recreatiedruk en de gebiedsversnippering door wegen genoemd.
Ongetwijfeld in overeenstemming met de doelstellingen van de VVG onderstreept het bestuur nog eens dat
alles in het werk zal worden gesteld om het Gooi te behoeden voor ingrepen die afbreuk doen aan het
karakter en de schoonheid van het gebied. Men zal dan ook elk ontwerpstadium van het streekplan nauwlettend in het oog houden.

BROEDSElZOEN

*

De periode van 15 maart tot 15 juli is het "broedseizoen" .
Omwille van de rust voor vogels en zoogdieren geldt er in
die periode voor een deel van Anna's Hoeve een aanlijngebod
voor honden.
Het betreft het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij de
bergvijver, tot aan de Albert Schweitzerweg (de weg langs
de provinciegrens). Tot 15 juli geldt hier dus: Hond aan de
lijn. Dit is met bordjes aan de rand van het gebied aangegeven.

*
NS-WANDELING WORDT AANGEPAST
Zoals in een eerdere Courier vermeld, loopt een deel van de NS-wandeling "Goois Natuurreservaat"
(tussen de stations Hilversum en Hollandse Rading) over Anna's Hoeve. Het is een mooie wandeling, die
ook veel gemaakt wordt, maar op Anna's Hoeve zijn er twee "pijnpunten".
In de eerste plaats worden in de routebeschrijving de wandelaars over de grote heuvel bij het dammetje
geleid, waarbij de mogelijkheid om om de heuvel heen te lopen onvermeld blijft; dit kan sommige wandelaars, zoals mensen met kinderwagens, problemen opleveren, want vooral bergop is niet gemakkelijk. Ten
tweede moeten de wandelaars de Weg over Anna's Hoeve oversteken in de bocht bij de berg, precies waar
de gemeente Hilversum van plan is binnenkort de vangrail door te trekken. Dat wordt dus over de vangrail
klimmen óf omlopen, wat niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid.
Onze secretaris heeft hierover de NS aangeschreven (met een kopie naar de stichting Lange-MstandWandelpaden) en contact opgenomen met de gemeente Hilversum. De stichting LAW, maker van de
wandelroutes, heeft besloten dat per half april wandelaars de Weg over Anna's Hoeve niet meer hoeven
oversteken. Hoe de route in het gebied Anna's Hoeve precies zal lopen is nog niet zeker.
De gemeente zal het stuk vangrail pas aanleggen als de nieuwe wandelroute officieel vastligt.

*
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BOSWERKENSCHOONMAAK
Na een winterpauze is de bosploeg in februari weer begonnen met het vrijwilligerswerk op woensdagmiddagen. Er is weer flink wat Amerikaanse vogelkers verwijderd. Grote prunussen beginnen in Anna' s Hoeve
al zeldzaam te worden. Maar er staan nog duizenden afgehakte struiken waar weer jonge uitlopers aan
komen. Die worden net zo lang weggehakt totdat de plant definitief het loodje legt. Het eind van dat werk
is nog lang niet in zicht.
Van de lage waterstand is gebruik gemaakt om een groot deel van de vijver-oevers schoon te maken.
Tientallen vuilniszakken vol lege blikjes, flessen, plastic zakken en onnoemelijk veel andere troep zijn er
weer afgevoerd. De meest opmerkelijke vondst was een zeer oude schrijfmachine.
De bosploeg kan wel weer wat versterking gebruiken. Wilt U een keer vrijblijvend meehelpen, kom dan op
de 2e woensdag van de maand (9 april, 14 mei) om 13.30 uur naar de slagboom op de Liebergerweg, bij
de Anth. Fokkerweg. (Op sonunige andere woensdagmiddagen wordt er ook gewerkt.) De klus duurt tot
half vier; om half drie wordt er gepauzeerd met een consumptie.
Nadere inlichtingen bij Jan Deijs, tel. 6858965.

VERVUILING VAN DE WEGBERM

*

Kort voordat dit nummer naar de drukker ging, besteedde
de Gooi- en EemIander aandacht aan de verschrikkelijke
vervuiling langs de Weg over Anna's Hoeve.
Aan het schoonhouden van de wegbermen komt onze bosploeg
niet toe. Uit de krant hebben we begrepen dat de gemeente
er ook niets aan wil doen: ze hebben het met het schoonhouden van de bebouwde kom al druk genoeg.
Dat levert dus een fraaie pat-stelling op. Wie had het ook al weer over "Hilversum schoner, groener"?
Of zou de gemeente er expres niets aan doen, om het negatieve beeld van Hilversum-Oost nog wat te
versterken? Zodra het gebied is volgebouwd kan het immers wèl worden schoongehouden, want dan hoort
het bij de bebouwde kom .... ?!?

SCIIILDPAD WEER GEZIEN; GANZEN VERDWENEN
Al een jaar of tien "wonen" er een aantal roodwang-sierschildpadden op Anna's Hoev-e. Ze zijn waarschijnlijk door een "dierenliefhebber" in de natuur gedumpt. Deze schildpadjes hebben zich kunnen aanpassen
aan het Nederlandse klimaat.
Een passerende wandelaarster deelde mede dat één van de schildpadjes na de winter al weer was gezien:
langs de oever in de buurt van het Witte Strandje. Die ene heeft de strenge vorst van deze winter dus in elk
geval overleefd.
Tijdens de vorstperiode zijn de ganzen van de Speelweidevijver
verdwenen. Sindsdien zijn ze niet meer in Anna' s Hoeve teruggezien.
De redactie houdt zich altijd aanbevolen voor berichten over
waarnemingen van bijzondere planten en dieren in het gebied van
Anna's Hoeve. Ziet U iets bijzonders, laat het ons weten!
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BEKIJK DE KOMEET VANAF ANNA'S HOEVE
De komeet "Hale-Bopp" die nog tot eind april aan de hemel te zien
zal zijn, is goed te bekijken vanaf het pad tussen de
Speelweidevijver en de spoorlijn. Officieel is de toegang tot
natuurgebieden na zonsondergang verboden, maar tegen rustig
"komeetkijken" heeft het Goois Natuurreservaat geen enkel bezwaar.
Wandel op een heldere avond Anna's Hoeve binnen vanaf het eind van·
de Mussenstraat, hoek Anthony Fokkerweg. Vindt U het eng in het
. donker, ga dan met meer personen samen. Neem liefst een (gewone)
verrekijker mee. Wandel over het pad totdat U ongeveer halverwege de
Speelweidevijver bent. Intussen wennen uw ogen aan de duisternis.
De oogpupillen gaan dan (vooral bij jonge mensen) verder open,
zodat men in het donker steeds meer gaat zien.
Kijk schuin links over de vijver. Boven de bomen van het "talud" zoekt U een sterrenbeeld in de vorm van
een scheef staande letter W (het sterrenbeeld Cassiopeia). Ergens links onder dat sterrenbeeld staat de
komeet: een nevelige vlek, ongeveer zo helder als een tamelijk heldere ster, met een lichtzwakke staart die
ongeveer naar boven wijst (van de zon af: de zon staat uiteraard onder de horizon).
Door een verrekijker zijn de komeet en vooral de staart veel duidelijker te zien.
De komeet is een soort vliegende ijsberg of gletscher, vol steen, gruis en stof, met een doorsnee van ongeveer 30 km. Nu de komeet tamelijk dicht bij de zon staat (ruwweg evenver als de aarde van de zon is: zo'n
150 miljoen kilometer) heeft zich onder invloed van de zonnestraling een grote wolk van gas en stof om de
"ijsberg" heen gevormd. Dat is het vlekje dat wij kunnen zien. Een deel van die wolk wordt door de zonnestraling "weggeblazen", de ruimte in. Dat is de staart.
Elke volgende avond staat de komeet een klein stukje verder naar links tussen de sterren, en hij wordt ook
steeds lichtzwakker. Hij is zon en aarde namelijk al weer voorbij, en begonnen aan zijn terugreis naar de
grenzen van ons zonnestelsel. Eind april wordt hij geleidelijk onzichtbaar, om pas na meer dan 3000 jaar
opnieuw in de buurt van de zon en de aarde te komen.

*

HET OERWOUD KAN TERUGKOMEN
Overal ter wereld wordt het regenwoud in snel tempo gekapt, maar het kan zich gelukkig ook weer snel
herstellen. Dit blijkt uit in Costa Rica verricht onderzoek, uitgevoerd door bioloog Maarten Kapelle van de
Universiteit van Amsterdam. Kapelle richtte zich op de terugkeer van de soortenrijkdom en de daarmee
samenhangende patronen en processen in het zogenoemde nevelwoud, een hoger gelegen type regenwoud
dat door dagelijks hoge neerslag en een grote biodiversiteit wordt gekenmerkt. Volgens het gunstigste
scenario - vijf jaar begrazing door vee op een volledig gekapt stuk nevelwoud, met wel nog andere stukken
woud in de nabijheid - kan het nevelwoud in 75 jaar terugkeren. Tachtig procent van de in de grond wortelende flora is dan weer hersteld. De terugkeer van planten die op andere planten groeien, de epifyten, duurt
nog eens een eeuw.
Het terug laten keren van het regenwoud is dus een haalbare kaart en ecologisch te verkiezen boven herbebossing met exotische soorten zoals eucalyptussen en cipressen. Herbebossing met zulke bomen kan de
erosie van de grond wel tegenhouden, maar brengt niet de oorspronkelijke biodiversiteit terug.

(Uit maandblad EOS)
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EN DAN, STEEDS DIE DREIGING....
In de vorige Courier gaf onze vereniging haar mening over de "discussienota Hilversum-Oost". De redactie
nodigde leden en lezers uit om ook iets van zich te laten horen. Bestuurs- en redactieleden kregen heel wat
reacties, maar bijna allemaal mondeling. Voorstanders van verstedelijkingsplannen hebben zich bij ons nog
niet laten horen.
De redactie ontving één schriftelijke reactie, en met instemming van de schrijver drukken wij die in zijn
geheel af in dit nummer.

Reageer eens, uw vraag in de Anna's Hoeve Courier. Bij dezen dus.
Wij zijn zo ongeveer vanaf het begin lid.
Dat stukje grond is ons ook zeer dierbaar geworden. Wandelen, fietsen, schaatsen, sceeleren, joggen,
maar ook vogeltjes kijken, genieten van de luchten in contrast met de bomen en vijvers. Het kan niet op in
dat mooie stukje natuur.
En dan, steeds die dreiging, wat werkelijkheid lijkt te worden.
Weer een stukje natuur (om dit geval ons stukje) opofferen aan industrie enlofwoningbouw.
Wat denken wij ervan.
1. Als er een vijver en speelweide verdwijnen in de directe omgeving, dan toch zeker geen woningbouw of
bedrijven. Rietland is wel aardig maar je kunt er niet op schaatsen. Als deze vijver wel moet verdwijnen
(voor een station en dergelijke) dan zou op z'n minst de accumulatie vijver natuurvijver moeten worden.
2. Woningbouw is voor ons slechts toelaatbaar langs de Anthony Fokkerweg. Mag dus niet oprukken
richting Anna's Hoeve, ook niet op de plaats van de accumulatie vijver.
3. Als er vanwege achterstallig onderhoud of vervuiling op andere manieren kosten gemaakt moeten
worden, dan heeft dit natuurlijk niets te maken met woningbouw om hiermee de kosten gedeeltelijk te
dekken. Kolder. Over 10 of 20 jaar weer een stukje?
4. Oprollen asfaltweg Liebergerweg zou voor ons jammer zijn, we sceeleren er nog al eens langs. De
ketting breekt dan voor ons. Om de accumulatie vijver heen sceeleren geeft een zeer slecht stukje stoep te
overbruggen langs de Anthony Fokkerweg. Dit punt is natuurlijk geen echt probleem, maar misschien wel
aardig om aan te denken. Een smaller asfaltjietspad kan wel.
5. Schaatsen, voor ons een prachtige sport. Kunnen we straks weer onder de bruggen door schaatsen,
zoals ongeveer 15 jaar geleden?
6. Ik zou bijna Groen Links gaan stemmen. Peter van der Linden-plan, prima.
Samengevat: Moet er een station en dergelijke komen, dan in ieder geval de ter compensatie de accumulatievijver veranderen in natuurvijver.
Voor de rest, onze complimenten.
Met vriendelijke groeten, namens de familie:

S. Zeldenrust

De redactie dankt de fam. Zeldenrust voor deze reactie.
Wat punt 6 betreft: Groen Links is meer dan alleen Peter van der Linden.
Wethouder Wolf hoort bijvoorbeeld ook bij die partij ....

Reacties op de discussienota, of op de gemeentebrochure "Hilversum Oost: kans op verandering" blijven
welkom op het redactie- ofhet secretariaatsadres van onze vereniging! (zie blz.2)

*

-17-

JEUGDPAGINA

VOGELS IN HET VOORJAAR
Nu het vOOIjaar weer aanbreekt, komt er voor de vogels een drukke tijd aan. De mannetjes gaan op zoek
naar een vrouwtje. Dit noemen we de parings- ofbaltstijd. Als het mannetje een vrouwtje gevonden heeft
vormen ze samen een paartje. Dan is de tijd gekomen om uit te kijken naar een geschikte woonplaats.

staartmees

zwaluw

uil

IEDERE VOGEL ZIJN NEST
Bij de meeste vogels in ons land bouwt alleen het vrouwtje een nest. Soms is het een werk dat weken
duurt, zoals bij de staartmees. Haar nest bestaat uit ongeveer 2000 veertjes, die het vrouwtje stuk voor
stuk moet zoeken en verwerken. Andere vogels maken het zich gemakkelijker. De huismus bijvoorbeeld,
maakt een slordig bouwsel van wat veren en halmen onder het dak van een oude schuur. De meeste roofvogels keren gewoon elk jaar naar hetzelfde nest terug. De koekoek maakt het zich nog gemakkelijker: die
legt zijn eieren in het nest van andere vogels!

EEN NEST VOL EIEREN
Als het nest klaar is, begint het vrouwtje meteen met het leggen van eieren.
In zo'n ei zit het begin van een piepklein vogeltje, een "embryo". Hieruit zal zich, als het wordt bebroed,
een jonge vogel ontwikkelen.
Bij sommige vogels komen de eieren al na twee weken uit, bij andere pas na drie ofvier weken. Al die tijd
moet het ouderpaar de eieren warm houden. Meestal is dit de taak van het vrouwtje, maar soms helpt het
mannetje.
Veel vogels broeden de eieren uit met hun eigen lichaamswarmte. Om die warmte gemakkelijker door te
geven krijgt de broedende vogel aan de buik een paar kale plekken. Dit zijn broedplekken. Ze geven warmte af en regelen de temperatuur van het ei, dat door de broedende vogel regelmatig wordt gekeerd.

»

•
-18-

NESTBLIJVERS EN NESTVLIEDERS
Sommige vogeljongen zijn bij de geboorte volkomen hulpeloos. Ze worden daarom nestblijvers genoemd.
Eigenlijk kunnen ze alleen maar goed hun snaveltje opensperren, bedelend om voedsel. Andere kunnen al
gauw achter hun ouders aan, zodra de donsveertjes droog zijn. Dit noemen we nestvlieders. Ze zoeken hun
eigen kostje bij elkaar, maar blijven nog wel dicht bij de moeder. Die zal hen waarschuwen als er gevaar
dreigt.

VAN EI NAAR KUIKEN

Eerste dag: in de dooier zie je
een stipje, het embryo.

14e dag: de beenderen beginnen te
groeien en het lijfje wordt met dons bedekt.

7e dag: als de kip broedt, groeit het
embryo. Adertjes voeren het bloed naar
het kuiken.

21 e dag: het kuikentje is volgroeid.
Bovenop het snaveltje zit een hard knobbeltje,
de eitand, die later zal verdwijnen. Hiermee pikt het
kuiken tegen de schaal totdat die breekt.

EEN VOETBAL VOL EITJES
Heb je nog ergens een oude voetbal liggen?
Snij er voorzichtig een gat met een doorsnee
van enkele centimeters in, prik nog drie
kleinere gaten om een touw door te trekken,
en hang de voetbal aan een hoge tak met het
vlieggat naar het oosten gericht. Als je het
voetbalflatje met rust laat, zal het wel gauw
bewoond zijn!
..
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

ing. P.l Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna' s Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08 .00-1 7.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het ant\voordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255 423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174
(hr Ubbink).

Reinigingspölitie
Telefoon 035 6950944
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
Secretariaat

G.M.J.B . Peet, Diependaalsedrift 20, 12 13 CP Hilversum, tel. 6215 168

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

.. .. ..... ...... ...

Plaats: ...... ... .. ................ ..... .......... ...

(97-2)

KANS OP VERANDERING
Hilversum-Oost is een naoorlogse woonwijk waar
pogingen tot stedelijke vernieuwing tot nu toe zijn
stukgelopen op de noodzaak van grootscheepse
milieusanering. Voor de komende jaren staan echter
ingrijpende saneringen op het programma.
Hilversum wil deze kans aangrijpen om tegelijkertijd nieuwe stedelijke ontwikkelingen van de grond
te krijgen. Daarbij hecht de gemeente veel belang
aan een breed draagvlak onder de bevolking.
Voordat er knopen worden doorgehakt, wil zij
een zo groot mogelijke bekendheid geven aan de
problemen die in Hilversum-Oost spelen. Daarom
biedt de gemeente u deze brochure aan, waarin die
problemen helder op een rij zijn gezet. Hierdoor
zou een negatief beeld van de wijk kunnen
ontstaan. Toch vindt de gemeente zo 'n overzicht
nodig om voldoende aandacht, medewerking en
liefst ook samenwerking te verkrijgen bij het
zoeken naar oplossingen. Dit geldt zowel voor
bewoners en gebruikers van het gebied, als voor
(semi-)overheidsinstanties. Aan het eind van de
brochure treft u informatie aan over de verdere
gang van zaken rond het project Hilversum-Oost.

Legenda bij kaartje:

Colofon
Uitgave
Oplage
Projectleiding
Eindredactie
Foto's

: Gemeente Hilversum, februari 1997
: 5000 exemplaren
: Alfons Simon
: Herman Vuijsje Editing
: Jan Lebbink en
De Jong luchtfotografie
: Frans van Brakel

Advies opzet
Vormgeving en
: Drukkerij Onkenhout bv
produktie

CD voormalige farmaceutische fabriek
C2l voormalige Maranathakerk
CID voormalige Marimbaschool
® rioolwaterzuiveringsinstallatie
® "eerste vijver" Anna's Hoeve
® speelweide Al111a's Hoeve
(t) overige vijvers Anna's Hoeve
@ sportcomplex Al111a's Hoeve
® Laarder Wasmeren

De verborgen gebreken van Hilversum-Oost

Hilversum-Oost is de woonwijk langs de Anthony
Fokkerweg alsmede het gebied ten oosten van deze weg en
ten noorden van de spoorlijn naar Amersfoort. De Laarder
Wasmeren vormen de begrenzing aan de oostzijde.
Hilversum-Oost is een wijk waar veel mensen prettig
wonen. Wie de wijk in zuidoostelijke richting uitloopt,
komt in het parkachtige natuurgebied Anna's Hoeve. Iets
verder liggen sportvelden en een natuurgebied onder handbereik. Tegelijk kenmerkt Hilversum-Oost zich door een
groot aantal min of meer verborgen gebreken. Grond en
waterbodems zijn zwaar vervuild. De rioolwaterzuiveringsinstallatie maakt binnen een wijde contour woningbouw
onmogelijk. De stads rand is versnipperd en weinig
aantrekkelijk ingericht.
Voor sommige problemen bestaan op dit moment concrete
plannen. Binnen een aantal jaren worden de vernieuwing
van de rioolwaterzuivering en de bodemsanering van de
sportvelden ter hand genomen. Het gemeentebestuur zou
het echter een gemiste kans vinden als het daarbij zou
blijven. In Hilversum-Oost vragen immers ook andere
problemen dringend om oplossing. Door verschillende
problemen tegelijk en in samenhang aan te pakken, wordt
een beter resultaat mogelijk haalbaar. Bovendien zal
vernieuwing van Hilversum-Oost een sterke positieve
uitstraling hebben op de leefkwaliteit in de hele wijk.

Anna's Hoeve: park op een stortplaats

Hilversum-Oost is sinds de eeuwwisseling gebruikt voor
de afvoer van rioolwater. Men liet het afvalwater uitlopen
in vloeivelden, waar het in de bodem infiltreerde. Het
oudste infiltratie-bassin lag ongeveer op het kruispunt
Kamerlingh Onnesweg-Minckelersstraat.
Bij de woningbouw na de afbraak van de Maranathakerk
(2) is de oude, verontreinigde bodem van dit bassin teruggevonden en gesaneerd. De vloeivelden breidden zich later
uit over een gebied van ongeveer tien hectare, de omvang
van vijftien voetbalvelden.
In 1939 kwam aan het gebruik van de vloeivelden een eind
met de bouw van een rioolwaterzuivering (4) aan het eind
van de Minckelersstraat. Een groot deel van de vroegere
vloeivelden kreeg een nieuwe bestemming als stortplaats
voor huisvuil. De stort besloeg zo'n vij ftien hectare, en liep
van de gasfabriek aan de Jan van der Heijdenstraat tot het
huidige sportcomplex Anna's Hoeve.
In de jaren dertig werd ten zuid-oosten van de rioolwaterzuivering het parkgebied Anna's Hoeve aangelegd.
Het park met zijn fraaie vijvers (7) is ontstaan als werkverschaffings-project naar een ontwerp van Dudok, en is
nog steeds een geliefd wandel- en verpozingsoord voor
bewoners uit de naastgelegen wijk. Maar onder de oppervlakte verbergt Anna's Hoeve ernstige milieuproblemen.
De 'eerste vijver' (5) is speciaal aangelegd om het
regenwater uit het rioolstelsel van Hilversum Zuid-Oost
op te vangen en in de bodem te laten infiltreren.
De speelweide (6) tussen de eerste en de volgende vijvers is
in 1955 aangelegd. De grond is toen opgehoogd met zo'n
25.000 kubieke meter verontreinigd afval uit de stortplaats.
Deze hoeveelheid komt overeen met de inhoud van duizend
zeer grote vrachtwagens.
Voordat in de vijftiger jaren het sportcomplex Anna's
Hoeve (8) werd aangelegd, werd dat gebied gebruikt voor
het dumpen van industrieel afval, afkomstig van de
gasfabriek en van bedrijven. Tegenwoordig zouden wij dit
chemisch afval noemen. Op sommige sportvelden, vooral
die welke nu buiten gebruik zijn, ligt het vuil praktisch tot
aan het oppervlak.

De Laarder Wasmeren:
van heideven tot infiltratiebassin

Net over de gemeentegrens liggen de Laarder Wasmeren
(9), oorspronkelijk enkele kleine vennen door vochtige
heide omgeven. Door deze bijzondere omstandigheid ontwikkelde zich een thans zeldzaam plantenleven; later zijn
de Wasmeren aangewezen als natuurbeschermingsgebied.
De heidevennen werden echter ook gebruikt om het water
uit de rioolwaterzuivering op te vangen en in de bodem te
infiltreren. Om de steeds toenemende hoeveelheid afvalwater te kunnen opvangen, werd het wateroppervlak van de
Wasmeren steeds groter. Overtollig water werd afgevoerd
naar de vijvers van Anna's Hoeve en via het rioolstelsel
naar de Laapersveldvijver. Van daaruit pompte een gemaal
het water naar de Oude Haven. Bepaalde chemische
verontreinigingen, vooral zware metalen, zijn langs deze
weg in extreem hoge concentraties terechtgekomen in het
slib op de bodem van de Laarder Wasmeren en in alle vijvers
op Anna's Hoeve. In totaal gaat het om 150.000 kubieke
meter ernstig verontreinigd slib.
Na de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering in 1976
is voor het afvoeren van het gezuiverde afvalwater een
persleiding gelegd naar de Gooyergracht. De Laarder
Wasmeren worden sindsdien kunstmatig op peil gehouden
met regenwater uit de Lorentzvijver en met 'interceptiewater', afkomstig van een grondwaterzuivering bij het
drinkwaterpompstation aan de Larenseweg/Hilversumseweg.
De waterstand in de vijvers is afhankelijk van het overschot
aan regenwater uit de stad. Daardoor treden grote peilvariaties op: meer dan één meter in de vijver tegenover de 'berg' .
De woonwijk: stagnatie van woningbouw

De eerste bebouwing in Hilversum-Oost, omstreeks 1920,
was een farmaceutische fabriek (1) langs de spoorlijn aan de
Mussenstraat. Typerend voor de situatie in de wijk is dat de
fabrieksgebouwen er nog steeds staan. Alleen de schoorsteen is verdwenen. Na de oorlog werd, deels op de plek
van de huisvuilstort een woonwijk gebouwd met veel
goedkope huurwoningen en weinig openbaar groen.
Sindsdien is er aan het woningbestand in de wijk weinig
veranderd. Het neerzetten van tijdelijke noodwoningen is
sinds jaar en dag de enige bouwactiviteit. Permanente
woningen kunnen niet worden gebouwd vanwege de
nabijheid van de rioolwaterzuivering en de hoge kosten
van bodemsanering.
Zo kregen delen van Hilversum-Oost een rommelig karakter. School- en kerkgebouwen die hun functie verloren
hebben, blijven soms jarenlang leegstaan. Vooral ten oosten
van de Anthony Fokkerweg, maar ook in de woonwijk
(het Marimbaterrein (3)), dragen braakliggende terreinen
verder bij aan het beeld van een 'rafelrand' van de stad.

De problemen

Samengevat zijn de kernproblemen van Hilversum-Oost:
1 de bodemverontreiniging, met als _extremen het sportcomplex en de speelweide;
2 de vervuiling van de waterbodems in de Laarder
Wasmeren en de vijvers van Al1lu's Hoeve;
3 de waterhuishouding in de vijvers;
4 het stagneren van woningbouw door bodemverontrei~ligi?g en door de milieuhinder van de rioolwaterzUIvenng;
5 de rommelige inrichting van het stadsrandgebied tussen
de woonwijk en het natuurgebied;
6 het, in afwachting van de sanering, uitblijven van
investeringen in de sportvelden en -accommodaties.

De kansen

De gemeente vindt dat deze problemen aangepakt moeten
worden. Daarbij is samenwerking essentieel. Voor de
bodemsanering en de vernieuwing van de rioolwaterzuivering zijn met name andere overheden verantwoordelijk.
De provincie heeft nu een saneringsplan opgesteld voor het
sportcomplex en de speelweide. Een klein deel van de vervuiling wordt weggegraven en afgevoerd en de rest, vooral
van de speelweide, wordt verzameld en geïsoleerd opgeslagen op de vroegere wielerbaan. Voor de vervuilde bagger
denkt de gemeente aan een depot op de grens met de
Laarder Wasmeren. Ook het geïsoleerd opslaan van grond
die vrijkomt bij bouwplannen in de wijk behoort tot de
mogelijkheden. D e berg die daardoor ontstaat kan dienen
als een groene bufferzone met het natuurgebied.
Door deze mogelijkheid van geïsoleerde opslag wordt de
sanering van de waterbodems, waarvoor provincie en
hoogheemraadschap (zuiveringschap) verantwoordelijk
zijn, een geweldig stuk goedkoper. Sanering van de
waterbodems is een voorwaarde voor een goede waterhuishouding in het natuurgebied. Wel moet er rekening mee
worden gehouden dat de vijvers na sanering sneller in de
bodem zullen infiltreren en eerder kunnen droogvallen.
Om dit te vermijden kan een afsluitende bodem worden
gelegd, kan grondwater worden opgepompt of kan het aantal vijvers worden verminderd.
Het hoogheemraadschap (zuiveringschap) is voornemens
om de rioolwaterzuivering ingrijpend te vernieuwen.
Hierdoor zal de geuroverlast zich beperken tot een kleiner
gebied, wat ruimte schept voor woningbouw. De ruimtewinst zou nog veel groter kunnen zijn als de installatie
werd verplaatst. Daarmee zou een groot aaneengesloten
gebied beschikbaar komen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw. Zelfs bij situering op het
sportcomplex zou al een behoorlijk voordeel ontstaan.
In 1996 hebben de gemeente en het zuiveringschap
gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de haalbaarh eid
van verplaatsing. Gebleken is dat dit technisch goed
mogelijk is, maar dat er forse meerkosten aan
verbonden zijn.

Hoe verder?

De gemeente heeft nog geen uitgewerkt plan voor het
gebruik van de gronden die na de saneringen in HilversumOost beschikbaar komen. De bestemming van het gebied is
immers niet los te zien van de verdere ontwikkeling van
Hilversum als geheel. De gemeente wil voor de gehele stad
een visie op de toekomst ontwikkelen; het project
Hilversum-Oost moet daarmee in overeenstemming zijn.
Een tweede reden waarom er nu nog geen concreet plan
ligt, is dat de gemeente dat in samenwerking met anderen
wil opstellen. De ontwikkeling van Hilversum-Oost is
gecompliceerd doordat er zoveel partijen bij betrokken zijn.
Er zijn drie grondeigenaren: het sportcomplex staat op
gemeentegrond, het hoogheemraadschap (zuiveringschap)
bezit de grond van de rioolwatergrondzuivering en de
natuurgebieden zijn eigendom van het Goois Natuurreservaat. Rijk en provincie spelen een belangrijke rol als
subsidieverstrekkers.
Natuurlijk worden ook de bewoners en gebruikers van het
gebied geïnformeerd en geraadpleegd. Zodra er overeenstemming is over een gezamenlijke aanpak, wil de gemeente
een meer gestructureerd overleg starten, bijvoorbeeld via
een overleggroep zoals die ook bij andere grootschalige
stedelijke vernieuwingsprocessen is ingesteld. Via deze
overleggroep geeft de gemeente in een vroeg stadium
bekendheid aan voornemens en plannen, zodat die, vooruitlopend op de officiële inspraakprocedure, kunnen
worden besproken.
Maar zover is het nog niet. Op dit moment is belangrijk
dat alle betrokkenen zich een duidelijk beeld kunnen
vormen van de problematiek van Hilversum-Oost, zodat
zij kunnen meedenken over oplossingen. Met deze brochure
beoogt de gemeente een aanzet te geven voor die discussie.
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NIEUW BEHEERPLAN VAN GOOIS NATUURRESERVAA T
De Stichting Goois Natuurreservaat heeft een ontwerp gemaakt voor een "Beheervisie en Beheerplan"
voor 1998-2007. De pagina over Anna's Hoeve in dit ontwerpplan vindt U hieronder.

8eheervisie
beheerplan

Anna's I-Ioeve
1998-2007

ontwerp
apri/1997

Door het terrein loopt de Weg over Anna's
Hoeve, langs de gelijknamige uitspanning.
Het terrein wordt in het zuiden begrensd
door een spoorweg. Het landschap in het
westelijk deel wordt bepaald door vijvers
met speelweiden en een opgeworpen uitzichtheuvel. In het oostelijk deel ontbreken
de vijvers. Hier wordt het landschap bepaald
door een bos van afwisselend loof- en naaldbomen, een schraal grasland en een heideveldje. Het dijklichaam van de autoweg A27
doorsnijdt het gebied. In het droge zand
onder het viaduct komt het insect
Mierenleeuw in grote getale voor.
De visuele samenhang tussen het water, de
kromme oeverlijnen, de grasveldjes en de
opgaande beg roeiing vormt een belangrijke
landschapwaarde.
Een andere belangrijke waarde van Anna 's
Hoeve betreft de samenhang tussen de ligging van het oostelijk terreingedeelte en de
functie daarvan in de ecologische infrastructuur van het Gooi. De snelweg doorsnijdt niet
alleen het terrein Anna's Hoeve maar ook
een grote verbindingszone in de ecologische
infrastructuur van het Gooi. Op enkele lokati es kan migrerende fauna de barrière onderla ngs passeren zoals bij het viaduct over de
Weg Ove r Anna's Hoeve.
Het terrein is in 1992 overgenomen van
gemeente Hilversum. Het beheer in Anna's
Hoeve wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door vrijwilligers van de Vereniging tot
behoud van Anna's Hoeve. Zij verzorgen
onder meer de bestrijding van Amerikaanse
vogelkers en de verwijdering van zwerfvu il.
In het bos van het oostelijk gebied wordt
plaatselijk gekapt en gedund om de ontwikkeling van een bos met een meer natuurlijke
structuur en soortensamenstelling te stim uleren.

Doordat de vijvers in het verleden vervuild
water hebben ontvangen uit het Laa rder
Wasrneer is de waterbodem verontreini gd.
Het noodzakelij ke baggerwerk kan alleen
plaatsvinden als duidelijkheid bestaat over de
verwerking van het sl ib. Ook in droge terreindelen nabij de vijvers bevindt zich verontreinigde grond. De Stichting Gooisch Natuurreservaat werkt samen met de gemeente

•.•••.•.. Goois Natuurreservaat
eigendomsgrens
Maatregelen

*
[iJ

19.01
inrichten uitzichtheuvel
19.04
plaatsen info-zuilen

Hilversum en met de provincie Noord-Holland
aa n een oplossing voor deze milieuproblemen. Daarnaast speelt ook een mogelijke
herinrichting van gemeentegronden aan de
noordzijde van het gebied bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie een rol. Pas wanneer duidelijk is wat dit betekent voor het landschap
en de natuur in dit deel van Anna's Hoeve
kan toekomstig beheer worden va stgesteld.
Tot die tijd zal alleen het meest noodzakelijke onderhoud worden gedaan.
De uitzichtmogelijkheid op de heuvel is afgenomen door het opgroeien van bomen op de
heuvel zelf. De toegang tot de top is dichtgegroeid. Met apart t e verwerven fondsen zal
de uitzichtheuvel opnieuw worden ingericht
en worden informatiezuilen geplaatst.
Actiepunten
19.01 inrichten uitzichtheuvel
19.02 saneren (water)boderns
19.03 opstellen herinrichtingspla n vijvergebied Anna's Hoeve
19.04 plaatsen informat iezuilen

( l)
~~)
.

Zie ook de "bestuursmededelingen"
op de volgende bladzijde.

*
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BESTUURSMEDEDEIJINGEN
Sinds de verschijning van de vorige Courier, begin april, heeft het bestuur tweemaal vergaderd, op 15 mei
en 25 juni. Sinds de jaarvergadering van 14 april, toen twee nieuwe bestuursleden toetraden, is ons bestuur
weer bijna op volle sterkte. Helaas missen we nog steeds node een voorzitter die een redelijke hoeveelheid
vrije tijd voor Anna' s Hoeve beschikbaar heeft. Wie, 0 wie?
De penningmeester kon melden dat verreweg de meeste jaarcontributies van onze leden zijn ontvangen.
Als U behoort tot de minderheid die nog heeft vergeten te betalen, wilt U dat dan nu doen? Waarschijnlijk
heeft U daarvoor intussen een tweede acceptgiro thuisgekregen, ter herinnering. Of U ontvangt die binnenkort.
Het bestuur heeft besloten te streven naar meer samenwerking met gelijkgezinde organisaties, zoals de
Vereniging Milieudefensie en de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Maar ook met de Dudokstichting.
Een groot deel van het gebied van Arma's Hoeve is immers ontworpen door de grote bouwmeester Dudok, samen met plantsoenmeester Meijer, het duo van de tuinstad die Hilversum vroeger was.

Tijdens de voorjaarsvakantie hebben vandalen een aantal paaltjes van de wandelroute door Anna's Hoeve
uit de grond getrokken en zoekgemaakt (in het water gegooid?). Het bestuur heeft dit ogenblikkelijk
gemeld bij het Goois Natuurreservaat; half juni was de wandelroute weer in orde.
Waar het G.N.R. ook goed voor gezorgd heeft, is professionele hulp bij een grote schoonmaakactie van de
vijvers. Eind maart, toen de waterstand zeer laag was, is er twee dagen lang gewerkt om karrevrachten
hout van de waterbodems te verwijderen en terug te brengen naar het bos. Dat hout komt voor een deel
langs natuurlijke weg in het water terecht, maar voor een groot deel wordt het er door spelende kinderen
in gegooid. Vooral onder de bruggen, waar het heel ondiep is, belemmert dit hout de doorstroming tussen
de vijvers.
Later zijn er onder twee van de drie bruggen opnieuw "dammen" aangelegd, die daarna door de vrijwilligers van onze bosploeg weer zijn weggehaald. (Zo blijft het werk in de wereld!)
Op de vorige bladzijde hebt U kunnen lezen wat er over Anna's Hoeve staat in het nieuwe Beheerplan van
het G.N.R. Op- en aanmerkingen van organisaties die met het G.N.R. te maken hebben, zoals onze vereniging, kunnen tot 1 september a.s. worden ingediend. Graag zouden wij onze leden uitnodigen hun eventuele commentaar bij ons bestuur in te dienen. Maar omdat het bestuur in juli en augustus niet vergadert,
wordt het wat lastig om eventuele inbreng van leden tijdig in het bestuur te bespreken. Niettemin: wilt U
iets aan ons kwijt, laat het dan zo snel mogelijk weten.

*
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REACTIE OP BROCHURE "KANS OP VERANDERING"
Bij ons vorige nummer is de fraaie gemeentelijke brochure
verspreid, getiteld "Hilversum Oost: Kans op verandering".
Wegens een overvloed aan kopy kon een reactie van ons
bestuur op de inhoud van deze brochure niet in
diezelfde Courier worden opgenomen.
Deze reactie volgt nu.
De gemeente schrijft in de brochure dat de
problemen "helder op een rij zijn gezet. Hierdoor
. zou een negatief beeld van de wijk kunnen
ontstaan."
Over de ernst van de grond- en waterbodemvervuiling
zijn we het allemaal wel eens. Maar de overige
"problemen" zijn o.i. in de brochure nogal
overtrokken.
Het is blijkbaar de bedoeling om begrip te wekken
voor toekomstige veranderingen die al deze "problemen"
zouden oplossen. Over de aard van de veranderingen is de brochure vaag. Ergens valt het woord "woningbouw".
Uitspraken van de wethouders Wolf, Dubois en Flink wijzen op grootscheepse verstedelijkingsplannen:
veel meer dan de 550 nieuwe woningen die de provincie in gedachten heeft (zie artikel over het Streekplan), en (in de verdere toekomst?) een bedrijventerrein. Over de grote toename van het (vracht-)autoverkeer dat een en ander met zich mee zal brengen, wordt al helemaal niet gesproken.
Wij betwijfelen of de omwonenden op deze "oplossing" voor de "problemen" zitten te wachten. Misschien
zijn ze helemaal wel niet zo ongelukkig met hun versnipperde en "weinig aantrekkelijke", maar 0 zo gezellige en rustige "rafelrand" van de stad!

WIE BEN IK?
Het heeft wel een paar jaar geduurd voordat men mij wist over te halen om bestuurslid te worden.
Ik ben nl. lid van meer "buitenclubs", waaraan ik soms meer, dan weer minder aandacht besteed.
Tien jaar geleden kreeg ik het diploma "natuurgids" uitgereikt bij het I.Y.N., vereniging voor natuur- en
milieu-educatie. Soms leid ik groepen rond hier en daar in het Gooi, ik ben docent van de natuurgidsenopleiding, en ik heb meegewerkt aan de folder die de wandelroute door Anna's Hoeve beschrijft.
Ik voel me het meest bij Anna' s Hoeve betrokken door het boswerk. Helaas is het daar de laatste tijd
weinig van gekomen door mijn werk (bij astmacentrum Heideheuvel) en door het vele trainen om een
marathon te kunnen (hard)lopen. Ik kom veel in Anna's Hoeve; niet om een hond uit te laten (daar ben ik
vreselijk bang voor), maar om hard te lopen en te wandelen.
Mijn favoriete plekje is het pad dat loopt tussen de Berg en het Wasmeer. Het heeft een schitterend uitzicht
over het water.
Ik ben bestuurslid geworden omdat ik het erg belangrijk vind dat Anna' s Hoeve als natuurgebied behouden
zal blijven, naast de mogelijkheid als ontmoetingsplek voor de vele omwonenden.
Christine Tamminga-Smeulders
(In een volgend nummer hopen wij een introductie te kunnen plaatsen van de hand van ons andere nieuwe
bestuurslid, de heer Peter Vogel.)

*
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 14 april 1997 in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat,
hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum.
Aanwezig volgens presentielijst 46 personen. Dit is inclusief ca. 10 niet-leden, en inclusief de ca. 10 personen die pas na sluiting van de officiële vergadering zijn binnengekomen.
1. Om 19.35 uur opent voorzitter Jelle Harder de vergadering met een welkom aan de aanwezigen, en
speciaal aan de heer Alfons Simon van de gemeente Hilversum.
Mevrouw Elske Oost, een van de auteurs van de "Discussienota" die vanavond aan de orde komt, zal wat
later komen.
Voorzitter is blij met de grote opkomst. Hij wijst op de presentielijst die in de zaal rondgaat. Bij de ingang
van de zaal liggen stapeltjes met drie edities van de Anna's Hoeve Courier, resp. met het verslag van de
vorige jaarvergadering, de samenvatting van de Discussienota, en de agenda voor deze vergadering met
het jaarverslag over 1996 en de financiële stukken.
2. De notulen van de op 15 april 1996 gehouden jaarvergadering worden zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld. Er zijn ook geen vragen naar aanleiding van de inhoud.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
De secretaris maakt melding van een onlangs ontvangen brief van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi. Deze houdt morgenavond haar jaarvergadering in het raadhuis. Na de pauze, vanaf ca. 20.45 uur, is
er een openbare discussiebijeenkomst, gewijd aan het vraagstuk van de verstedelijking van het Gooi. Ook
onze leden worden hiervoor uitgenodigd. Van harte aanbevolen.
Er zijn geen uitgezonden stukken te behandelen. Wel heeft de voorzitter enkele mededelingen te doen:
- Mondeling zijn enkele berichten van verhindering ontvangen voor de vergadering van hedenavond.
- Op vrijdagmiddag 25 april a.s. zal er met leerlingen van groep 7 en 8 van de Nassauschool een schoonmaakactie op Anna' s Hoeve worden gehouden. Hulp van leden om de kinderen te begeleiden is daar bij
welkom. Aanmelden bij ons nieuwe bestuurslid Peter Vogel.
- De heer Lebbink, lid van de Vereniging, heeft een voorontwerp gemaakt voor een affiche voor Anna's
Hoeve; dit wordt getoond. Over het eventueel gebruik van kleur zal nader overleg plaatsvinden. Mevr.
Twilhaar merkt o p dat de slogan "Uw natuurlijke behoefte" op haar lachspieren werkt. Voorzitter wijst
er op dat het juist de bedoeling is dat het affiche de aandacht trekt en dat er over wordt nagedacht! (Zie
ook punt 11 , Rondvraag.)

4. Het jaarverslag 1996 van de secretaris, zoals afgedrukt in de Courier, wordt ongewijzigd vastgesteld,
met dank aan de secretaris.
Naar aanleiding van het jaarverslag worden er enkele opmerkingen gemaakt.
Met betrekking tot "publiciteit" wijst mevr. Twilhaar op het SBS6-programma "Hart van de regio".
Voorzitter deelt mee dat SBS6"redacteur Ide de Vries (oud-gemeenteraadslid) vandaag contact met ons
heeft gezocht. Dat contact kwam niet op tijd tot stand om SBS6 nog in staat te stellen aandacht te besteden aan onze bijeenkomst van vanavond, maar bij een volgende geschikte gelegenheid zullen wij SBS6
benaderen.
Mevr. Triebels vraagt en krijgt uitleg over het gemeentelijke Herplantfonds waarvan in het jaarverslag
sprake is. - Mevr. Meinen heeft bij een van de bruggetjes militairen bezig gezien, en vraagt of het bestuur
»
daar iets van weet. Hiervan is het bestuur mets bekend.
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5. Het financieel jaarverslag 1996 van de penningmeester, zoals afgedrukt in de Courier, wordt zonder
discussie vastgesteld. De secretaris merkt op dat er in 1996 geen geld is overgebleven; ditmaal is alles wat
er is binnengekomen ook weer uitgegeven.
De heer Lebbink informeert naar de redenen waarom leden worden afgevoerd, afgezien van overlijdensgevallen. De penningmeester licht toe dat er ieder jaar enkele leden ook na een herinnering de contributie niet
betalen; dezen worden dan door ons geschrapt. Leden die zelf bedanken doen dat meestal wegens verhuizing. Overigens zijn er ook leden die na verhuizing toch lid blijven, zelfs als ze buiten Hilversum gaan
wonen. Maar er zijn ook leden die verhuizen zonder ons een adreswijziging te sturen. Als dezen niet via de
nieuwe bewoners of via hun telefoonnummer zijn te achterhalen, zijn ze voor ons zoekgeraakt.
De secretaris vult aan dat somrru.gen er waarschijnlijk niet bij stilstaan dat ons blad niet door de post zal
worden nagestuurd. Het wordt immers door vrijwilligers bezorgd. Als ons blad per PTT werd verspreid
zouden er waarschijnlijk minder leden zoekraken, maar dat is veel te duur.

6. De begroting 1997 wordt na enige discussie ongewijzigd vastgesteld.
Aan mevr. Triebels wordt lJjtleg gegeven over de post "lief en leed")
en aan mevr. Twilhaar over de kostenpost voor schoonmaakacties.
Deze omvat onder meer limonade en versnaperingen. Omda.t er in 1996
niet met schoolklassen is gewerkt, was het uitgavenbedrag in 1996 erg laag.
7. De kascontrolecommis§ie (hr. Roos en mevr. van Poelgeest;
mevr. Kreijkamp was verhinderd) heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt onder dankzegging gedechargeerd.

8. Benoeming van de

nieuw~

kascontrolecommissie: hr. Roos (2e maal), mevr. Twilhaar (Ie maal). Een
reservelid kon ter vergadering niet worden benoemd.
9.a. Bestuursverkieiing.
Periodiek aftredend maar herkiesbaar zijn Helga Toes en Gerard Peet.
.. Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
Van drie bestuursleden wordt vandaag afscheid genomen: Harry Wark (in het bestuur sinds begin 1996),
Sylvie Wa'rk-Schiûièr (ifi:helbestûur sinds 1988) en Jan van Dijk (in het bestuur sinds 1992). Voorzitter
geeft een samenvatting van de verdiensten voor onze vereniging van de drie scheidende bestuursleden, en
overhandigt hen een fotoboek en een cadeaubon. Sylvie en Harry, die elkaar vorig jaar in ons bestuur
hebben leren kennen en eind 1996 Hilversum als echtpaar hebben verlaten, krijgen ter herinnering ieder een
klein bundeltje mee met schijfjes "echt prunushout uit Anna's Hoeve".
Voor een bestuursfunctie zijn beschikbaar Christine Tamminga en Peter Vogel. Beiden worden bij acclamatie benoemd en schuiven aan de bestuurstafel aan.
Er is nu nog één bestuursvacature. Wie belangstelling heeft is altijd welkom om eens vrijblijvend een
bestuursvergadering bij te wonen.
9.b. De voorzitter legt uit dat hij te weinig tijd heeft om voldoende aandacht aan het voorzitterschap te
besteden. Daarom had hij zich vorig jaar slechts voor één jaar beschikbaar gesteld. Hij is wel bereid om
nog een poosje als voorzitter aan te blijven, maar vindt het geen lekker gevoel om ongewild een beetje aan
de zijlijn te moeten staan. Hij hoopt daarom dat er nu toch echt een andere voorzitter gevonden kan worden, waarna hij overigens wel beschikbaar blijft voor een plaats in het bestuur.
Een voorstel van de heer Bouwhuis om voorzitter en secretaris van functie te laten wisselen is niet uitvoerbaar, omdat het secretariaat meer tijd kost dan het voorzitterschap.
De secretaris merkt op dat het in Nederland een goed gebruik is om voor een bestuursfunctie gevraagd te
willen worden. Het probleem is dat wij niet weten wie wij zouden kunnen vragen. Ideeën zijn welkom. De
nog resterende bestuursvacature staat niet all één open voor een nieuwe voorzitter. Ons bestuur telt gewoonlijk 7 personen maar volgens d.e statuten mogen het er maximaal 10 zijn.

»
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Wij hebben nu ruim 700 leden, maar zouden er graag meer hebbeil, liefst ] OCW} DruliITmee staan wij sterker
tegenover de gemeente. H.ilven~lJirn ~ile©ft Cl1l. 80.000 nnwolITlers. Dat rijn edlltelr PER §iONEN (inclusief
baby's), terwijl de meeste van onze leden een HUISHOUDING van 2 of meer personen vertegenwoordigen.
Veel leden betalen miruma<lJl2x de jl3\Q\dijk§~ mnlThimumcontributie, bijv. een tientje, terwijl er toch maar 1 lid
per huishouden staat ingeschreven.
Wij willen nu, zodra de meeste contributies over 1997 zijn ontvangen, aan alle leden voor wie het bovenstaande van toepassing is, per brief vrmgen of een eventuele tweede persoon in het huishouden zich afzon~
derlijk als lid wil laten inschrijven. Dat kost het huishouden géén extra geld (voortaan kan er bijv. 2 x f 5
, inplaats van Ix f 10 worden overgemaakt). In de meeste gevallen zal men geen extra Courier hoeven te
ontvangen, en de kosten van de extra acceptgiro zijn voor ons te verwaarlozen.
De heer Lebbink stelt voor deze actie via een oproep in de Courier uit te breiden tot alle leden; hij vindt dat
democratischer. Via de Couner zullen unteraard alle leden. over de actie en over het resultaat worden
ingelicht.
Maar het bestuur wil nu eerst t'\l!een de leden aanschrijven dRe minstens 2x cl1e ja:arcontributie betalen. Voor
de anderen zou het imm,ers wèU neerkomen op een vu::-ag om m~el1 gdd, en d~ar is het ons niet om te doen,
. Hetbestuur zal te zijner tijd bekJ~ken of ook de andere leden persoonEjk zullen worden benaderd. "Eén
'~ent per dag" moet eigernlijk zijn "één CC[jt per persoon. per dag",
De voorzitter wijst er op dat ook op andere manier de ledenwerving doorgaat, bijv. via de cursus- en
vrijetijdsmarkt op de Groest. Daarbij is hulp van leden altijd welkom. (Zie ook punt 11, Rondvraag.)
11 . Rondvraag.
Hr. Stegehuis vindt de afbeelding op het affiche wat
polderachtig; hij stelt voor een Dudok-bruggetje in
het ontwerp te verwerken. Hf. Lebbînk neemt dit
idee mee bij het nader uitwerken van het ontwerp.
Op een vraag van mevr. Harder wordt meegededd dat de
vrijetijdsmarkt op de Groest half september pjaatsvindt,
op een zaterdag. Op zondag 2 november is de GAC MapJe
Leafloop op Anna' §\ Hoeve; wellicht staan wij daar ook weer.
Mevr. Meinen vraagt hoeveel leden onze vereniging nodig zou hebben om ongewenste p~a1lmeru op
Anna's Hoeve te kunnen tegenhouden. Voorzitter zegt dat deze vraag niet te beantwoorden is. De
gemeente streeft naar een breed draagvlak voor haar plannen, maar dat is een vage uitspraak. Onze
vereniging heeft aangekondigd zo nodig een referendum over de plannen te willen afdwingen. De
procedure daarvoor ligt vast.
Mevr. Marx vraagt of er wordt bekendgemaakt dat onze vereniging meewerkt aan het beheer van
Anna's Hoeve. De voorzitter zegt dat wij daar in het verleden bij het GNR wel op hebben aangedrongen. Er zouden informatiepanelen kunnen komen zoals ze bij veel andere gebieden van het GNR
staan. Het GNR was daar wat Anna' s Hoeve betreft nog niet aan toe. De secretaris vult aan dat het
GNR heeft toegezegd wel borden te willen maken en plaatsen als wij de teksten voor de borden
maken. Dat is een van de vele zaken waar het bestuur niet aan toe komt. Eén van de leden stelt
voor om in de Courier hulp te vragen voor zulke zaken. De secretaris vindt dat geen goed idee. Het
isin het verleden wel eens gedaan: zo is er gevraagd om hulp voor het maken van een knipselboek,
en van een videofilm. Dit heeft vrijwel niets opgeleverd. Daarom plaatsen we in de Courier nu wel
oproepen voor nieuwe bestuursleden, maar verder alleen voor hulp bij eenvoudige taken zoals het
boswerk en Courierbezorging.
»
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Hr. van Aggelen biedt zich aan vooLhulp bij het maken van teksten voor informatieborden;
mevr. Meinen voor het maken van een videofilm.

Hr. van Aggelen wijst op een onlangs uitgekomen boek van Martin Ros, waarin ook een leuk hoofd
stuk over Anna's Hoeve staat. (Titel : "Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd".)
Hr. van Aggelen deelt verder mee dat de ledenavond van de Historische Kring Albertus Perk
op 23 september a"s. zal zijn gewijd aan Anna's Hoeve. Iedereen is daar welkom.
Hr. van Duinhoven stelt vragen over de (verdwenen) "levende have" van Anna's Hoeve en over de
lage waterstand: is daar nu niets aan te doen? Bestuurslid Jan Deijs meldt dat er weer 5 ganzen terug
zijn op Anna's Hoeve. De rest is tijdens de vorst uitgeweken naar het Laarder Wasmeer; er zullen er
wel enige door de vossen zijn buitgemaakt. Mevr. van Dijk zegt dat ze zich per brief bij het G .N.R.
heeft beklaagd over het feit dat er tijdens de vorst niet is gezorgd voor bijvoedering van de dieren op
Anna' s Hoeve.
E en reactie op de vraag over de waterstand kan op dit momell1t heiMs ni.et worden gegeven omdat
dit te veel tijd zou kosten.
12. De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.
Na de pauze, gedurende welke nog een tiental personen (merendeels
niet-leden) binnenkwam, gaf de heer A. Simon van de gemeente
Hilversum een inleiding over de problematiek van Hilversum-Oost.
Daarbij werden fraaie dia' s van het gebied vertoond.
Mevr. E. Oost-Mulder, afgestudeerd aan de agrarische hogeschool
Larenstein te Velp, presenteerde vervolgens aan de hand van
overhead-vellen haar afstudeerproject, dat de "Discussienota
Hilversum-Oost" heeft opgeleverd.
Na deze presentatie kregen de aanwezigen van onze voorziUer lelie Harder de gelegenheid hierover vragen
te stellen en opmerkingen te maken. Daarvan werd ruimschoots gebruik gemaakt. Onder de aanwezigen
bleek weinig tot geen begrip te bestaan voor de vermeende noodzaak om een deel van Anna ' s Hoeve op te
offeren aan verstedelijking. D it riep zelfs zeer emotionele reacties op. Ook het volbouwen van gebieden
grenzend aan natuurgebied Anna's Hoeve riep geen enthousiasme op, wegens de verwachte extra verkeersdrukte en andere overlast.
Voorzitter had in de Discussienota de aandacht gemist voor versterking van de natuurwaarden van het
gebied. Op basis van het standpunt "Het Gooi is vol" (minister Schut, reeds in de jaren zestig!) zou het nu
eindelijk eens afgelopen moeten zijn met het afpakken van stukken Goois natuurgebied voor verstedelijking.
Als enige politieke partij was het CDA prominent aanwezig, met fractievoorzitter Piet Quist (sinds kort
ook "raadslid voor de wijk Hilversum Oost") en fractiesecretaris Willem van der Spek. Laatstgenoemde
mengde zich in de discussie, maar kon de. vrees voor ongewenste ontwikkelingen uiteraard niet wegnemen.
Hoewel het eigenlijk geen onderwerp van bespreking was, werden ook opmerkingen gemaakt over de
extreem lage waterstand in de vijvers. Grote delen van de vijverbodems liggen nu droog. Het probleem is
bekend, en de oorzaak ook (de uitzonderlijke droogte van de afgelopen 21 maanden), maar een oplossing
is niet voorhanden.
Omstreeks 22.15 uur werd de bijeenkomst beëindigd met een dankwoord aan alle aanwezigen, en een
dankwoord en cadeaubon voor beide inleiders.
Het wachten is nu op de concrete toekomstscenario's in het project "Hilversum 2015".

*
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DE WATERPARTIJEN OP ANNA'S HOEVE
WATERSTAND
Het is zover: de vijvers van Anna' s Hoeve bevatten weer water!
De gemeente Hilversum heeft vastgesteld dat het droogliggende slib,
dat met zware metalen vervuild is, een gevaar voor de volksgezondheid
vormt. Ten eerste is het met goed als mens of dier ermee in aanraking
komt, en ten tweede bestaat de kans dat de metaaldeeltjes door de
droogte losraken van het slib en doorslaan naar het grondwater.

Waterpeil.

Vandaar dat de gemeente enige tijd geleden toestemming van de provincie heeft gekregen om (in plaats
van de jaarlijks toegestane 50 000 kubieke meter) zoveel grondwater op te pompen als nodig is om de
vijverbodems onder water te houden.
De vereniging mag alarm slaan bij de gemeente zodra er weer delen droog gaan vallen. Wel probeert men
de pompactiviteit tot een mirumum te beperken., omdat de grondwaterstand in de hele streek niet overhoudt; daar komt nog bij dat de gemeente moet betalen voor elke opgepompte kuub!
Op 25 april jl. is het pompen begonnen. Het kostte wel enige tijd en moeite om Anna's Hoeve weer helemaal "vol" te krijgen: eerst komt het opgepompte water in de Speelweidevijver terecht, die uiteindelijk via
het dammetje overloopt in de andere vijvers. Het overstortdammetje bleek echter verstopt, een euvel dat
gelukkig spoedig door Publieke Werken verholpen werd. Een ander probleem was dat de bodems onder de
bruggen licht verhoogd zijn, waardoor het water er niet langs kan. Leden van de vereniging hebben toen
geulen onder de bruggen gegraven, waarmee ook deze hindernis was weggenomen.
260 cm boven NAP
240 -- - - - - -

~-~~--~-- - ..:-------- - - - - - - -

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)

----- -~ =-- --- - - ------ --- --- --------

- _ .streefpeil
220 .- - -----".--;... - - - - - ----~------ - - - - - - -~-- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - --- - -- - - sc hoonm aak overstort
200
~
ge ul onder
~
bruggen
reg
enva
l
180

i

160
~

ijs
_ _ dooi

Q)

cJ'VV
lil

l1l

"0
> c.
...., E

.; 8.

140
120
1 jul

...

1 aug

1 sep

1996

1 okt

1 nov

1 dec

1 jan
1997

1 feb

.

!,

I

1 mei

1 jun

WATERKWALITEIT
Door bezuinigingen wordt de kwaliteit van het water op Anna's Hoeve niet meer gecontroleerd, maar het
is wel de bedoeling dat dit weer gaat gebeuren - onbekend is alleen nog wanneer.
Een belangrijk aspect van de wlAterkwaliteit is het zuurstofgehalte, dat met het oog op de visstand redelijk
moet blijven. 's Zomers bloeien er algen, en dat kost zuurstof, maar daar staat volgens de gemeente tegenover dat die algen neerslaan op de bodem, waardoor het water in de zomer minder snel zou wegzakken.
Onze vereniging heeft geprobeerd dit verschijnsel terug te vinden in de bijgehouden waterstanden van de
afgelopen jaren, maar de cijfers staven deze bewering jammer genoeg niet.

»
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De waterkwaliteit vaart wel bij extra rietaanplant, maar hiertoe wil het Goois Natuurreservaat niet overgaan, omdat er dan in het vervuilde slib gewerkt moet worden.
Al met al blijft de hele toestand triest: Anna' s Hoeve
ziet er met volle vijvers weer lieflijk uit, maar herbergt
een grimmig geheim.
We willen dan ook iedereen waarschuwen: neem geen
gevangen vis mee naar huis en laat honden, en zeker
kinderen, niet in het water spelen.
Wie met het vervuilde slib in aanraking komt, valt niet .~I
ter plekke dood neer, maar stelt zich wel bloot aan
giftige stoffen, waarvan de uitwerking op de lange
termijn misschien niet goed is.

HILVERSUM-OOST
EN HET STREEIQ>LAN GOOI- EN VECIITSTREEI{
Er wordt hard gewerkt aan het streekplan Gooi en Vechtstreek, dat.via allerlei voorstadia geleidelijk aan
tot stand komt. Zo is in juni de keuzenotitie "Hoofdlijnen van ruimtelijk beleid" verschenen, een document
dat als grondslag moet dienen voor het concept-streekplan, dat op zijn beurt weer de basis gaat vormen
voor het ontwerp-streekplan.
Verantwoordelijke man voor het streekplan is de heer F. Tielrooij,
PROVINCIE
lid van Gedeputeerde Staten Noord-Holland. Tielrooij is voorstander
I
van een "groen Gooi", maar wordt natuurlijk aan alle kanten belaagd,
vooral door vertegenwoordigers van het bedrijîsleven, die graag
No 0 rd-4J:/Iand
zouden zien dat er meer woningbouw en bedrijvenlocaties komen.
Uit de gemeenten in het gewest worden verschiUende geluiden gehoord. Om maar eens wat te noemen:
Laren en Blaricum willen dat er ter hoogte van Anna's Hoeve een afslag van de A27 komt (om het verkeer
binnen hun eigen grenzen terug te brengen). En Hilversum wil meer mogelijkheden voor woningbouw en
bedrijventerreinen krijgen. Evenveel meningen als gemeentes~ en binnen de gemeentes evenveel meningen
als bestuurders. "Zoveel hoofden, zoveel zinnen"!
De heer Tielrooij neemt geduldig kennis van ieders opvatting - dat is een deel van zijn taak - maar is
voorlopig standvastig in zijn "groene" overtuiging. In die keuzenotitie wordt er voor Hilversum-Oost
vanuit gegaan dat hier uiteindelijk (a) de bodemverontreiniging wordt aangepakt, (b) de RWZI wordt
verplaatst, (c) ecologische relaties worden versterkt, en (d) een nieuwe, "ecologisch verantwoorde" woonwijk (ca. 550 woningen) wordt aangelegd. Het lijkt de bedoeiing dat de gemeente Hilversum precies
hiervoor (en voor niets anders) een gedetailleerd plan moet uitwerken.
Dit klinkt ons als muziek in de oren. Kennelijk wil de provincie niet tegemoetkomen aan de wens van onze
gemeente voor een nieuw bedrijventerrein in Hilversum-Oost. Maar: we mogen niet te vroeg juichen, want
het pleit is nog lang niet beslecht!
Overigens was er een foutje in de genoemde notitie geslopen: op één der toegevoegde kaarten van de regio
staat Hilversum-Oost wel aangeduid als woningbouw- en bedrijvenlocatie. Onze vereniging heeft de provincie op deze vergissing attent gemaakt. Verder is de gelegenheid benut ook de provincie op de hoogte te
stellen van het verenigingsstandpunt aangaande de toekomst van Anna' s Hoeve: bij de toekomstige herinrichting van Hilversum-Oost mag het bestaande natuur- en recreatiegebied bekend als "Anna's Hoeve"
niet worden aangetast.
*

•
-12-

ANNA'S HOEVE OP PAPIER GROTER GEWORDEN
Tot onze verrassing blijkt uit het nieuwe Ontwerp-beheerplan, dat het Goois Natuurreservaat ook de
puntvormige bosstrook achter snackbar "The Sailor" (tussen A27 en Oud Eemnesserweg) beschouwt als
een deel van Anna's Hoeve. Langs de randen van dit gebied (waar nauwelijks paden doorheen lopen) staan
geen bordjes waar dit uit blijkt. Vandaar dat we dit nog niet wisten.
Voor onze bosploeg betekent het dat er in de toekomst nog heel wat extra prunus te verwijderen valt. ...
(Maar voorlopig heeft de bosploeg de handen nog vol aan Anna's Hoeve ten westen van de A27.)
Indertijd behoorde er wel een stuk grond tussen het Laarder Wasrneer en de A27 tot Anna's Hoeve. Na de
overdracht van de gemeente aan het G.N.R. is dit een begrazingsgebied geworden, en het maakt volgens
, de indeling van het G.N.R. nu deel uit van het gebied "Zuiderheide". Door de papieren ruil met de strook
achter The Sailor is Anna's Hoeve nu weer ongeveer even groot als een jaar ofvijfgeleden!

BOSWERK: HERS TART OP 10 SEPTEMBER
De boswerkploeg houdt zomerpauze tot woensdagmiddag 10 september (zoals altijd de 2e woensdag van
de maand). Dan wordt er om 13 .30 uur weer verzameld bij de slagboom (Liebergerweg hoek
Anth.Fokkerweg) om twee uurtjes ergens in het terrein aan het werk te gaan.
In de afgelopen maanden is ervaren hoe lastig het is dat de vaste ploeg helaas nog klein is. Door ziekte of
toevallige verhindering is het een paar keer voorgekomen dat een geplande (extra) werkmiddag moest
komen te vervallen, of dat er slechts met 2 man kon worden gewerkt. Als er meer vrijwilligers waren die
zo af en toe eens komen helpen, dan zou dat voor de voortgang van het werk heel plezierig zijn. Want er is
nog meer dan genoeg in Anna's Hoeve te doen.
Meer weten? Bel Jan Deijs, tel. 6858 965 !

KONIJNEN EN WEZELS
De rillen van afgezaagd prunushout, die in de afgelopen jaren door onze bosploeg zijn aangelegd, vormen
een prima schuilplaats voor kleine dieren. In deze tijd van het jaar zit Anna' s Hoeve yol met jonge konijntjes: die zijn heel vaak in de buurt van de houtrillen te zien. Ook wezels zijn de laatsÜ! tijd meermalen in
Anna's Hoeve gesignaleerd. De wezel is een kleine martersoort. Hij leeft voornamelijk van muizen,'en
wordt zelden meer dan één jaar oud.

*
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VLEERMUIZEN KIJKEN BIJ LAARDER WASMEER

Dwerg vleermuis

Watervleermuis

Laatvlieger

Dank zij ruime publiciteit in o.a. het Goois Weekblad, de Gooi- en Eemlander ("Natuurwijzer"), de Kabelkrant en de Gooi en Eembode, verzamelde zich op dinsdagavond 24 juni een flinke groep van ca. 40
belangstellenden zich bij het hek van het Laarder Wasmeer aan het eind van de Meerweg. Om tien uur
begon daar de jaarlijkse Vleermuizenwandeling van onze vereniging, voor de verandering nu eens in het
beschermde natuurgebied naast Anna' s Hoeve.
Na een algemene uitleg over vleermuizen door Jelle Harder, wandelden we het gebied in en was het wachten op het verschijnen van deze vliegende zoogdiertjes. Het was erg helder, en daardoor begon de schemering extra laat. Pas na kwart voor elf vertoonde zich de eerste dwergvleermuis. Maar die liet zich dan ook
langdurig en duidelijk bewonderen (en horen, via de vleermuis-ontdekker). Later kwamen er nog veel meer
dwergvleermuizen te voorschijn. Omstreeks kwart over elfkwam er een laatvlieger (een andere vleermuissoort) hoog overvliegen. Op de bat-detector was ook zijn kenmerkende tapdansgeluid even te horen.
Pogingen om ook de rosse vleermuis en (vlak boven het wateroppervlak) de watervleermuis te ontdekken,
leverden jammer genoeg geen resultaat op.
Hoewel (als gevolg van de kou?) het aantal waargenomen vleermuizen aan de lage kant bleef, was het toch
weer een geslaagde excursie. Jammer alleen dat een paar kleine jongetjes zich stierlijk vervelend gedroegen. Hun ouders hadden dit stel beter thuis kunnen laten.

*
SCHOONMAAKACTIE MET DE NASSAUSCHOOL
Op vrijdagmiddag 25 april, vlak voor het begin van de vOOIjaarsvakantie, heeft onze vereniging weer een
grote schoonmaakactie gehouden met ruim 60 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de NassauschooI. Het
Goois Natuurreservaat had ons hiervoor nieuwe "vuilgrijpers" beschikbaar gesteld, die een groot succes
bleken te zijn.
Het was jammer dat het tijdens de actie pijpestelen begon te regenen, waardoor het tweede schoonmaakuur iets moest worden ingekort, maar toch zijn er in totaal enkele tientallen vuilniszakken met zwerfvuil
gevuld. Het is de bedoeling dat deze schoonmaakactie een jaarlijkse traditie wordt.

*
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Jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd:

VEEL DEELNEMERS, WEINIG VIS
Op zaterdag 31 mei, de nationale hengelsportdag, organiseerde de Hengelsportvereniging Hilversum weer
de nationale visdag voor de jeugd. Mede dank zij een opvallend bericht voorop het Goois Weekblad was
het aantal inschrijvingen dit jaar hoog.
Na de massale vissterfte van afgelopen winter was het extra spannend of er nog veel gevangen zou kunnen
worden. In 1995 hadden 49 kinderen samen 25 meter vis gevangen. In 1996 was dat 28 kinderen met 40
meter, dus veel meer. In 1997 waren er maar liefst 76 kinderen, maar de totale vangst bleef na twee uur
' hengelen steken op 17 meter. Veel minder dus dan in voorgaande jaren.
Maar je kunt het ook omdraaien, en zeggen: Er zit gelukkig no'"' "is. lang niet alles is van de winter doodgevroren!

cursus- en vrijetijdsmarkt zaterdag 13 september:

WIE KOMT EEN UURTJE HELPEN?
Op zaterdag 13 september a.s. van 10 tot 16 uur zal onze vereniging voor de derde maal meedoen aan de
Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest.
Dat levert ieder jaar een stukje bekendheid en enkele nieuwe leden op.
Via een kraampje zal de Vereniging promotiemateriaal aan belangstellende passanten uitdelen (folders en
Couriers), en vertellen over de inspanningen van de vereniging voor Anna's Hoeve.
Voor verscheidene bestuursleden is het onmogelijk of erg moeilijk om een stuk van de zaterdag vrij te
maken voor het "bemensen" van ons kraampje.
Daarom hopen we dat er ook dit jaar weer een paar leden bereid zijn om ons een of twee uurtjes te komen
helpen. Warme belangstelling voor Anna's Hoeve is gewenst, maar grote feitenkennis niet. De paar dingen
die U moet weten als U ons wilt komen helpen, zijn in een paar minuten verteld. De secretaris (Gerard
Peet, tel. 6215 168) zal Uw aanmelding voor hulp graag noteren!

*
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ANNA'S HOEVE IN NIEUWE BOEKEN
Het boekje dat ons lid C. van Aggelen in 1989 voor onze vereniging schreef over de geschiedenis van
Anna's Hoeve, is nog steeds bij ons te koop voor f 5.
In het afgelopen jaar zijn er twee nieuwe boeken verschenen waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan
Anna's Hoeve in vroeger tijden. In beide boeken wordt ook onze Vereniging genoemd.
Vorig jaar schreef Janne Poort-van Eeden (een goede bekende voor iedereen die wel eens luistert naar de
actualiteitenprogramma's van de lokale omroep, Radio Hilversum) een boekje met verhalen over Hilversum tussen de twee wereldoorlogen.
Het boekje, getiteld "Toen ik zo oud was ... ", wordt cadeau gedaan aan alle Hilversumse schoolkinderen
zodra ze van de basisschool komen. Maar het is ook in de boekhandel te koop.
Het verhaal over Anna's Hoeve speelt in de tijd dat de vijvers en de Berg werden aangelegd. Janna gaat
met een paar buurkinderen op Anna's Hoeve spelen en vergeet helemaal de tijd. Voor strafmoet ze zonder
eten naar bed.
In het afgelopen voorjaar verscheen van de hand van ons lid (jawel!) Martin Ros, bekend redacteur-uitgever, diens "Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd". Dit is een boek voor volwassenen.
Hoewel het zich voor een groot deel afspeelt in de wijk Klein Rome, rondom de Faisantenstraat waar
Martin als kind woonde, komt Anna's Hoeve toch op verschillende plaatsen in de tekst voor. Het laatste
hoofdstuk, getiteld "Eeuwig Anna' s Hoeve", gaat er zelfs voor het grootste deel over.
In het "Naschrift" staat een rijtje van boeken waaruit de auteur fragmenten gebruikt heeft. "Ons" boekje
over Anna' s Hoeve ontbreekt ten onrechte in die lijst. In een brief aan onze vereniging maakt de auteur
echter melding van het gebruik van enkele teksten die ons bekend zullen voorkomen ... zodat wij dit gaarne
met de mantel der liefde bedekken!
Janne Poort-van Eeden: "Toen ik zo oud was", uitg. Verloren, Hilversum (1996), prijs f 17,50.
Martin Ros: "Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd", uitg. Aspekt, Nieuwegein en De Prom, Baarn
(1997), prijs f 29,50.

*

NUT VAN ZOMERTIJD BETWIJFELD
Eind maart heeft bijna heel Europa de klok weer één uur vooruit gezet,
en in oktober gaat ze weer een uur terug.
AI twintig jaar doen we dat zo, want het efficiënter gebruik van het
zonlicht 's avonds zou energie besparen.
Na 20 jaar blijkt die energiebesparing echter gering en zijn andere,
veeleer sociale argumenten op het toneel verschenen.
Het verlengen van de dat betekent voor de gemiddelde burger meer tijd voor recreatie en ook meer tijd om
geld uit te geven, wat vooral voor de horeca een slok op een borrel scheelt. Maar er is ook een en ander
tegen in te brengen. Volgens de Leidse tysioloog Kerkhof, een deskundige op het gebied van bioritmes,
leidt het invoeren van de zomertijd tot een collectieve jetlag die zo'n drie dagen aanhoudt. Niet alleen het
waak- en slaapritme en de lichaamstemperatuur worden verstoord, maar ook het aanmaken van hormonen
en het functioneren van allerlei organen. Volgens Kerkhof zou het nuttig kunnen zijn het tijdstip van de
overgang van zondagochtend naar donderdagochtend te verleggen. In het weekeinde is er veel meer ruimte
om de verstoring van het ritme te verwerken dan aan het toch al zo moeizame begin van de week.
(Uit maandblad EOS)
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JEUGDPAGINA
Hieronder zie je een kruiswoordpuzzel, om in de vakantie op te lossen.
Vooral voor de al wat oudere jongens en meisjes, een leuke manier om je kennis te testen. Als je de letters
van de volgende nummers achter elkaar zet:
45, 21, 5, 6, 7, 15 42, 40, 19, 30 en 35,
ontstaat er een woord.
Veel plezier met de puzzel, en een fijne vakantie!

Van links naar rechts

1 gel~li d, dat kippen maken
.
4 pleats, waar een vogel zijn eieren legt
8 kever
9 nagerecht
10 deel van een boom
11 waar je je haren mee verzorgt
12 speelkaart
13 bijenh ouder
14 groot zoogdier, dat in Nederland nog
in hat wild voorkomt .
16 speelgoed
18 daar
19 gerecht van melk
20 lidwoord
22 man netjesbij
24 jongensnaam
25 voorzetsel
26 van de ene plaats naar de andere
trekken
28 telwoord
29 jonge kip
31 niet koud
33 zit op de huid van een vogel
34 maakt een mol
.
41 indien
42 woord, waarmee je de ene mens van
de ander onderscheidt
44 soo rt vis
45 niet het einde

Van boven naar beneden

1 mannetjeskat
2 eieren van de kikker

3 vrucht
5 meisjesnaam
6 groente
7 heeft een mol aan zijn snuit
8 niet wild
11 vrolJwtje van de haan
15 kanaal in Friesland
16 soort kikker
17 de man van oma
21 telwoord
23 dier, dat voornamelijk onder de grond
leeft

24 kip, die kuikens heeft
27 om mee te wassen
28 heeft 'n kikker tussen de tenen
30 nachtvogel
32 eten katten graag
35 waar je mee adem haalt
36 vogel die kraait
37 soort boom
38 dier dat in de kerststal staat
39 maakt een spin
40 groente
43 uitroep van pijn
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:
Vrijwilligerswerk:

ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter
G. Jaspers, boswachter/vrijwilligerswerk

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174
(hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 0356950944

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

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geefmij op als nieuw lid (minimum contributie /3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(97-3)

n

,

o

o rl r

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 14, nummer 4, 1997
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
opgericht 17 april 1984.
Het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

1. Harder Betje Wolfflaan 41 1403 GP Bussum tel. 6937858
G.M.J.B. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hilversum tel. 6215 168
1. Deijs Mercuriusstraat 17 1223 GW Hilversum tel. 6858965
C.L.J. Tamminga-Smeulders, H. Toes, P.J. Vogel, vacature.

Contributie:
minimaal f 3,65 per jaar
Postgironummer: 4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Bankgironummee 67 57 12 440 (ING-bank). Dit nummer gaat binnenkort VERVALLEN.
Redactie-team: Hettie Barlo, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes.
Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 januari 1998
Inhoud
pag. 3
4

5
6
7

8
9
11

12
13

14
15

Verplaatsing sportvelden in beeld
Poel in geiteweitje wordt uitgediept
Even voorstellen: Peter Vogel
Bestuursmededelingen
Vrijetijdsmarkt
Waterstand vijvers: het blijft modderen
Sanering wielerbaan e.o. in 1998 van start
Ledenavond Albertus Perk
Heide-actie Nassauschool
De strijd tegen de vogelkers
Over knotwilgen en paddestoelen
Wonen op vuile grond
Waterschapsverkiezingen: kies een "groene" kandidaat!
NS-wandeling door Anna's Hoeve
Wandelroute om Hilversum eindelijk geopend
Groene dijken
Jeugdpagina
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks 1 febr., 1 apr., 1 juli, 1 nov.
Oplage: 900 exemplaren
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GEMEENTE TOONT TOEKOMSTPLAATJE VOOR HILVERSUM-OOST:

VERPLAATSING SPORTVELDEN IN BEELD
Voor het eerst heeft de gemeente een toekomstplaatje voor Hilversum-Oost laten zien, waarin de sportvelden van De Zebra's en HSV Wasrneer worden verplaatst naar de plek van de huidige Speelweide en Speelweidevijver.
Wat tot nu toe alleen nog maar sterk kon worden vermoed door (bij lezing van gemeentelijke documenten)
goed "tussen de regels door" te lezen, was nu helder en duidelijk te zien op een projectiescherm. Ook al
ging het nog maar om een voorlopig, ruw handgetekend schetsje.
Het plaatje werd getoond tijdens de ledenavond van de Historische Kring "Albertus Perk", op dinsdagavond 23 september. Meer bijzonderheden over deze avond leest U verderop in deze Courier.

*
POEL IN GEITEWEITJE WORDT UITGEDIEPT
Als wij mensen er nou eens niet waren, dan zou het met de natuur veel beter gaan. We zijn er echter wel,
en in groten getale. Aan de ene kant verpesten '\\''è hee: veel, maar aan de andere kant doen we ontstellend
ons best om er toch nog iets van te mahn. Een voorbeeld hiervan is 'Jat Landschapsbeheer Noord-Holland
samen met het Goois Natuurreservaat g:::tat proberen de heikikker op Anna's Hoeve terug te brengen.
Gemeente HiI ...er.s.um

2
3
4

5
6

~

voetpaden

=....t.ard.

wegen

8
9
10
x

Speelweide
Speelweidevijver
Witte Strandj e
Party-restaurant Anna's Hoeve
Woningen Anna's Hoeve
De Berg
Bergvijver
Heitje
Geiteweitj e
Bospoel
Uit te diepen poel

Als u wel eens in het zuidoostelijk deel van Anna's Hoeve komt, weet u misschien dat er in de hoek die
wordt gevormd door spoorlijn en snelweg een kuil is van een paar meter doorsnee. Die kuil is in 1989
gegraven en was bedoeld als poel voor amfibieën (kikkers, padden, e.d.). Helaas heeft die poel vrijwel
vanaf het begin droog gestaan, omdat de grondwaterstand gezakt is. Nu heeft men het plan opgevat de kuil
verder uit te diepen, tot voorbij het grondwaterpeil, zodat er in ieder geval water in staat. Ook zal de
beplanting rond de kuil worden aangepast. Dit alles om de heikikker zich weer thuis te laten voelen op
Anna' s Hoeve, en wellicht nog andere amfibieën.
Het idee voor de aanleg van deze poel stamt uit een lijvig rapport van januari 1992, getiteld "Herstel
infrastructuur herpetofauna rond Hilversum" (geschreven door de heren E. Lam en E.J. Stroes, studenten
van de Rijkshogeschool IJsselland). Onder herpetofauna wordt verstaan kruipend gedierte, d.W.Z. reptielen
en amfibieën. Het rapport beschrijft mogelijke biotopen (=leefomgevingen) voor deze diersoorten en
verbindingslijnen daartussen, en brengt hierover adviezen uit aan de beheerders van de Gooise natuur.

»
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Het is een wat treurig stemmend document, want vrijwel alle erin genoemde diersoorten zijn in de periode
van onderzoek (1975-1991) zwaar achteruitgegaan en worden in hun voortbestaan bedreigd. Maar het
rapport is vooral heel boeiend: op Ann(i's Hoeve kwamen (en komen misschien nog) voor: gewone pad,
groene kikker, heikikker, bruine kikker, kleine watersalamander, levendbarende hagedis en ringslang.
Omdat in de vijvers van Anna's Hoeve veel vis zit, zijn deze minder geschikt voor reptielen en amfibieën.
De vissen eten de eieren en jonge dieren op. De bedoeling is dat in de nieuwe poel geen vis komt, zodat
eieren kunnen uitkomen en jonge dieren een kans krijgen volwassen te worden.

..
~
."

0

0

o

0

0

De planning is dat het graafwerk voor de poel eind oktober, begin november plaats vindt. In diezelfde
periode zullen nog zeven andere poelen rond Hilversum hersteld of nieuw gegraven worden. Op die manier
ontstaat er een keten van poelen rondom Hilversum. De kosten van al dat gegraafworden voornamelijk
betaald door de provincie Noord-Holland. Een klein deel door het Ministerie van landbouw natuurbeheer
en visserij, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en een particulier.
Een ander voorstel uit het eerder genoemde rapport
is de uitdieping van de enige natuurlijke waterpartij
op Anna' s Hoeve, tussen de Liebergerweg en de vijver
van het Witte Strandje, die ook al meer dan twee jaar
droog staat (tot vreugde van de konijnen, die er graag
mogen verblijven). De uitvoering van dit project is
echter andere koek: er zou veel meer grond verzet
moeten worden, want het oppervlak is niet echt klein.
Realisering hiervan zou beter kunnen plaatsvinden
tegelijk met de toekomstige bodemsanering van de
vyvers.
~.

*

Kleine Watersalamander

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Peter Vogel, oud 38 jaar, en werkzaam als opticiën in Hilversum.
Sinds april van dit jaar ben ik toegetreden als bestuurslid van de vereniging.
Ik ben in contact gekomen met de vereniging door een stukje in het Goois Weekblad. Daarin werden
vrijwilligers gevraagd voor het boswerk.
Sinds januari van dit jaar woon ik op de Anthony Fokkerweg, en kijk dus uit op het gebied Anna's Hoeve.
Ik vind het van belang voor de bewoners van Hilversum, dat dit gebied als zodanig blijft bestaan. Vandaar
mijn inzet en toetreding tot het bestuur.
Hopelijk kom ik de leden zoveel mogelijk tegen, bij de jaarvergadering ofbij het boswerk.
Peter Vogel
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BESTUURSMEDEDELINGEN
In de allereerste plaats roept het Bestuur een hartelijk welkom toe aan de vele nieuwe leden van onze
vereniging en de nieuwe lezers van onze Courier.
In ons vorige blad hebben we bericht over de ledenwerf-actie onder leden die meer dan 2 x de minimum
jaarcontributie betalen. De "gele brief' die we daartoe met de juli-Courier hebben verspreid, heeft ons bijna
60 nieuwe "huisgenootleden" opgeleverd, en een kleine 20 gewone nieuwe leden. Ook de cursus- en
vrijetijdsmarkt op de Groest (zaterdag 13 september) en de ledenavond over Anna's Hoeve en HilversumOost van de Historische Kring "Albertus Perk" (dinsdagavond 23 september) brachten ons nieuwe leden.
Dit jaar hebben we in totaal al 136 nieuwe leden kunnen inschrijven. Verminderd met leden die hebben
bedankt of hun contributie niet hebben betaald zijn we dit jaar tot nu toe met netto 90 leden gegroeid. Daar
zijn wij erg blij mee.
Begin maart 1998 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog daarop heeft het
bestuur de Hilversumse politieke partijen (die nu in de gemeenteraad zitten) een brief
gestuurd met het verzoek om te reageren op ons standpunt m.b.t. de toekomstige herin
richting van Hilversum-Oost. Dat standpunt luidt, sterk verkort:

Sanering van vervuilde grond en waterbodems is zeer gewenst; het bestaande natuurgebied Anna's Hoeve
moet in zijn geheel behouden blijven; een rietfilter op de plaats van de huidige speelweidevijver (om
water uit het hemelwaterriool te zuiveren) is onder bepaalde voorwaarden acceptabel. Overige "functies"
zoals rioolwaterzuivering, opslag van vervuilde grond en slib, sportvelden en nieuwe bebouwing moeten
een plaats vinden BUITEN het bestaande natuur- en recreatiegebied
In ons volgende nummer hopen wij U te kunnen laten lezen hoe de politieke partijen op ons standpunt
gereageerd hebben.
De gemeente is nu echt begonnen aan het opstellen van een "structuurvisie" voor Hilversum-Oost. De
provincie heeft daar om gevraagd in de procedure voor het nieuwe Streekplan, dat in de eerste helft van
1998 moet worden vastgesteld. Onze vereniging doet sinds deze zomer mee met de bijeenkomsten die de
provincie hiervoor organiseert voor o.m. de natuur- en milieuorganisaties.

Vanaf het begin (voorjaar 1997) doet ons bestuur ook mee in
het project "Hilversum 2015". Over wat daar tot nu toe is
gepresteerd kunnen we niet erg enthousiast zijn. We zijn de
enigen niet: "Hilversum 2015" heeft al een wethouder (Dubois)
"de kop gekost".

Natuurlijk zouden we ook graag op de eerste rij zitten bij de
totstandkoming van de structuurvisie voor Hilversum-Oost.
Helaas is men bij de gemeente van mening dat het geen zin heeft om omwonenden en gebruikers erbij te
betrekken, zolang er niet een globaal plan is waarover de belangrijkste overheids- en semi-overheidspartijen het eens zijn: de gemeente zelf, het Ministerie van VROM, de provincie, het Hoogheemraadschap
(waterzuivering), en het Goois Natuurreservaat (grondeigenaar). Op welk moment de Gemeenteraad, de
sportverenigingen en de Hilversumse burgers voor het eerst in beeld komen, moet dus maar worden afgewacht. Volgens een recent krantebericht zou de ontwerp-structuurvisie ergens in december klaar moeten
zijn. We zijn benieuwd.

»
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Even over de provinciegrens maken de gemeente Baarn en de instellingen Eemeroord en Amerpoort
(locatie Nieuwenoord) plannen om "gewone" woningen té gaan bouwen op de plaats van afgebroken
paviljoens voor gehandicapten (die elders in een gewone woonwijk zijn gaan wonen). Wij vinden dit geen
goede ontwikkeling. Dat er middenin de natuur instellingen voor gehandicaptenzorg zijn gebouwd, is een
historische vergissing. Een gewone woonwijk had op deze plaats nooit gebouwd kunnen worden.
We vinden dan ook dat het niet gewenst is om deze terreinen geleidelijk te veranderen in een normale
woonwijk. In navolging van de Vereniging Leefmilieu zullen wij de betrokken instanties hiervan op de
hoogte brengen.
D~n

nog twee zaken van geheel andere aard.

Het bestuur heeft besloten om in de loop van 1998 onze bankrekening (bij de ING-bank) op te heffen. Het
naast elkaar aanhouden van een postgirorekening en een bankrekening levert geen voordelen meer op,
terwijl het wel kosten met zich meebrengt. Zodra onze nieuwe acceptgirokaarten (van de Postbank) klaar
zijn, zullen wij U gaan verzoeken ons bankrekeningnummer niet meer te gebruiken.
(

Het baart ons zorgen dat onze vereniging nog steeds geen nieuwe VOORZITTER heeft kunnen vinden.
Iemand met oprechte belangstelling voor Anna's Hoeve, en de nodige capaciteiten (en vrije tijd) om naar
buiten te treden voor de toekomst van Anna' s Hoeve. Wisten we maar iemand die we zouden kunnen
benaderen!

~oorzitter I

..
i!..

VRIJETIJDSMARKT
De weersvoorspelling voor zaterdag 13 september jl. was afgrijselijk en het zag ernaar uit dat zowel de
Open Monumentendag als de Hilversumse Vrijetijdsm~rkt in het water zouden vallen. Gelukkig bleef de
verwachte regen uit tot een uur of vijf' s middags, zodat beide evenementen waren gered.
Ook wat betreft de vereniging, voor het derde jaar aanwezig met een stand, was de Vrijetijdsmarkt een
succes. Er waren nét genoeg vrijwilligers om het kraampje op de Groest de hele dag te bemannen. Veel
mensen toonden belangstelling voor Anna's Hoeve en de inspanningen van de vereniging. Er zijn veel
promotie-exemplaren van de Courier uitgedeeld, samen met een wandelroute over Anna's Hoeve. Het leek
er ook op dat meer mensen wel eens van "ons" natuurgebied hadden gehoord - zou de naamsbekendheid
groter worden? In totaal mochten er 16 nieuwe leden worden bijgeschreven. Ons bestuur kijkt met tevredenheid op deze dag terug.

*
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WATERSTAND VIJVERS: HET BLIJFT MODDEREN
In de grafiek is precies te zien in welke periodes het in de afgelopen maanden heeft
geregend (oplopende waterstand), en wanneer het langdurig droog bleef (afnemende
waterstand). De peilstijging in augustus (hittegolf1) is echter te danken aan opgepompt
grondwater. Pas eind augustus ging het weer regenen.
Na de eerste dagen van september viel er geen druppel meer, terwijl de nazomer
voortduurde. In september is de grondwaterstand altijd al extra laag; het peil van de
vijvers zakte dan ook bliksemsnel. Na de derde week van september heeft onze
vereniging bij de gemeente aan de bel getrokken. De pomp werd weer zachtjes
aangezet, zodat althans de Speelweidevijver weer op niveau kwam. Voorbij het
dammetje bleef het water helaas zakken, zodat eind september weer grote delen
van de vijverbodems droogkwamen. Gelukkig begon het vanaf 30 september weer
royaal te regenen.

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
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Na de natte winter van 1994/1995 begon in de zomer van 1995 een droogteperiode waaraan, ondanks een
paar incidentele maanden met veel regen, nog steeds geen einde is gekomen. Over een periode van 27
maanden is ongeveer één kwart minder neerslag gevallen dan normaal. De grondwaterstand is mede daardoor nog steeds abnormaal laag. Met de hoogte van het waterpeil van de vijvers van Anna's Hoeve blijft
het dan ook modderen. U kunt beter niet in aanraking komen met de vijverbodems .... want ze zijn helaas
ernstig vergiftigd met zware metalen.

*
SANERING WIELERBAAN E.O. IN 1988 VAN START
Het Rijk heeft ca. 5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het "saneren" (inpakken) van de giftige grond
op en rondom de voormalige Wielerbaan, tussen de rioolwaterzuivering en de sportvelden. Het bestek
wordt nu gemaakt, en het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 1998 echt van start gaan.
Helaas is er nog geen geld toegezegd voor het saneren van de (eveneens met gifgrond vervuilde) Speelweide van Anna' s Hoeve. Laat staan voor het saneren van de vijverbodems. Daarvoor bestaat ook nog geen
saneringsplan. Wel is er nu een nader onderzoek gestart.

*
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LEDENAVOND

Albertus Perk

De ledenavond van de Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" op 23 september jl. stond in het
teken van Hilversum-Oost. Voor de pauze besprak de heer Kees van Aggelen, kenner van de wijk Over het
Spoor en van Anna's Hoeve, aan de hand van dia's in kort bestek de geschiedenis van Anna's Hoeve. Ook
tipte hij even het ontstaan van de wijk Over het Spoor aan.
.
Na de pauze praatte de heer Alfons Simon, gemeentelijk projectleider voor Hilversum-Oost,
over de problemen in deze wijk en de pogingen van de gemeente om die op te lossen. Het voornaamste
probleem is natuurlijk de bodemvervuiling binnen en buiten de bebouwde kom,
en de financiering van de sanering. Tot nu toe heeft het rijk de gemeente alleen geld beloofd voor de
sanering van de wielerbaan en omgeving, die in 1998 zou moeten beginnen.
Op de langere termijn verwacht men toch ook de andere
vervuilde stukken grond te kunnen saneren. Uiteindelijk
zal het gebied buiten de huidige bebouwde kom geheel
overhoop gehaald worden, en die gelegenheid wil men
benutten om tot eyfl herinrichting te komen: verplaatsing
van de sportvelden en de rioolwaterzuivering (RWZI),
en woningbouw. Een plan daarvoor is niet zomaar te
maken: er moeten ingewikkelde ambtelijke procedures
worden gevolgd, de financiën moeten in orde zijn en
er moet rekening worden gehouden met de vele
instellingen die een vinger in de pap hebben.

(
\

De heer Simon bleek bereid het publiek een kijkje
in zijn keuken te gunnen: onder het voorbehoud dat nog niets zeker is legde hij een vel op de projector met
een voorlopig plan voor Hilversum-Oost buiten de huidige bebouwde kom:

..

-,

zes sportvelden op de plaats van de Speelweidevijver en Speelweide;
compacte woningbouw (dus zoveel mogelijk woningen) op de plaats van de huidige RWZI en accu
mulatievijver;,
nieuwe RWZI op de plaats van Zebra'slHSV Wasrneer;
nieuw wandelgebied op de plaats van de wielerbaan en de noordelijke sportvelden;
vervuilde grond in nieuwe berg langs Wasrneer;
een nieuw stuk weg achter de Berg langs, richting noordelijke Anthony Fokkerweg, tussen nieuwe
RWZI en de nieuwe woonwijk;
de huidige groene strook langs de Anthony Fokkerweg zal blijven als stedelijk recreatiegebied.

Een bedrijventerrein in Hilversum-Oost, een plan dat door sommigen werd (wordt) overwogen, is volgens
de heer Simon geen redelijke wens, omdat de infrastructuur daar niet op berekend is, en waarschijnlijk ook
niet aangepast zal worden.
Bij deze lezing waren ongeveer 75 mensen aanwezig, onder wie een aantal leden van onze vereniging. Drie
mensen hebben zich als nieuw lid aangemeld.

(
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HEIDE-ACTIE

Nassa uschool

Nadat de twee hoogste klassen van de Nassauschool
in het voorjaar op een middag een grote-schoonmaakactie op Anna's Hoeve hadden gehouden, was het in oktober tijd geworden om op de hei te gaan werken.
Voorbij de laatste vijver is Anna's Hoeve immers nog een mooi stukje hei rijk, dat zonder menselijk ingrijpen zou dichtgroeien met allerlei bomen en struiken.
De oorspronkelijk voor vrijdagmiddag 10 oktober geplande actie moest wegens het weer worden afgeblazen. Maar precies twee weken later zijn 51 kinderen van de groepen 8 en 7 ieder een klein uurtje aan het
werk geweest, onder een stralend herfstzonnetje. De vorige heide-actie met de school was twee jaar geleden. Het dichtgroeien van de hei gaat zó snel dat het beter is om deze actie ieder jaar te houden. Dat gaan
we dus proberen!

DE STRIJD TEGEN DE VOGELKERS
Uit het ontwerp "Beheervisie & Beheerplan 1998-2007" van het Goois Natuurreservaat hebben wij in ons
vorige nummer de pagina over Anna' s Hoeve afgedrukt.
Ditmaal citeren wij uit het hoofdstuk "Knelpunten" een stukje over de Amerikaanse vogelkers, waarmee de
bosploeg van onze vereniging al jarenlang "in gevecht is".

Het talrijk voorkomen van Amerikaanse vogelkers
Onder het dichte bladerdek van Amerikaanse vogelkers (prunus serotina) in de Gooise bossen groeit
niets. Op kapvlaktes is de snelle groei van Amerikaanse vogelkers een belemmering voor de opslag (=het
opgroeien, redactie) van inheemse boomsoorten. De Amerikaanse Vogelkers is een knelpunt omdat bestrijding moeilijk is. Zaden kunnen na vier jaar nog ontkiemen. Het mechanisch bestrijden van de plant is
alleen effectief als ook de wortelkluit wordt verwijderd. Anders zullen achtergebleven wortelrestanten
opnieuw uitlopen en een nieuwe struik vormen. Met het verwijderen raakt de bodem echter verstoord
waardoor deze maatregel niet wenselijk is. Een bestrijdingsmethode die de bodem spaart, maar meer tijd
vergt, is het regelmatig verwijderen van nieuwe twijgen. Dit vereist een continue inspanning. Begrazing
blijkt effectief in het korthouden van nieuwe loten. Na enige tijd raakt de struik uitgeput en sterft af
In de begraasde delen van het reservaat blijkt het dichtgroeien met Amerikaanse vogelkers (maar ook
Amerikaans krenteboompje) te zijn gestopt en op de meeste plaatsen teruggedrongen. Dit is opmerkelijk
omdat met geen enkele andere beheersmethode positieve resultaten werden geboekt in het tegengaan van
deze Noord-Amerikaanse houtgewassen. Alleen het insmeren van stobben met het plantendodende ammoniumsulfaat was een bekend effectiefmiddel maar wordt door de Stichting Gooisch Natuurreservaat niet
toegepast omdat dit ongewenst is in een natuurgebied.
Een aanvullende maatregel bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers is het voorkomen van zaadzetting. Eens in de paar jaar dient de struik hiervoor te worden afgezet.

»
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DE PRUNUSBESTRIJDING OP ANNA'S HOEVE
In het de~l van Anna' s Hoeve ~aarin sinds drie jaar onze bosploeg regelmatig aan het werk is, d.w.z.
ongeveer tot aan het Heitje, zult U vrijwel geen besdragende Amerikaanse vogelkers (prunus) meer aantreffen. De grote exemplaren (er waren joekels van bomen bij!!) zijn op onze aanwijzing door het Goois
Natuurreservaat met .de motorzaag afgezaagd. Kleinere exemplaren heeft de bosploeg zelf opgeruimd.
.

Vooral op plaatsen waar grote prunussen zijn verwijderd, komen in grote aantallen jonge zaailingen op.
Daarvan zijn er al weer honderden uitgetrokken, maar er staan er nog veel meer. Ook bomen en boompjes
die zijn afgezaagd maar weer opnieuw aan het uitlopen zijn, kunt U nog op vele plaatsen tegenkomen.
Toch zijn er ook al plaatsen waar de prunus al zó vaak van jonge takken is ontdaan, dat de struik het van
uitputting heeft begeven (bijv. tussen de Speelweidevijver en de spoorbaan). De bosploeg blijft stug doorgaan, totdat in dit deel van Anna's Hoeve de prunusplaag onder controle is.
Daarna komt de rest van Anna' s Hoeve aan de beurt, zoals het gebied tussen de Berg en het Laarder
Wasrneer, en de achterste delen van Anna's Hoeve nabij de A27, de A1bert Schweitzerweg en de OudEemnesserweg. In het begrazingsgebied achter het Wasrneer, waar een hek omheen staat, hebben de
runderen ook nog méér dan genoeg jonge prunusloten tot hun beschikking.

('

Helemaal klaar zal het werk nooit zijn. Want er groeit ook prunus in de gebieden om Anna's Hoeve heen,
zoals de strook langs de spoorbaan en het terrein van Drakenburgh en Eemeroord. De vogels zorgen voor
verspreiding van de zaden.

KOM DE BOSPLOEG EENS HELPEN!
De bosploeg die de vogelkers bestrijdt (en ook zorgt voor het opruimen van zwerfvuil in Anna's Hoeve)
kan altijd nieuwe helpers gebruiken. Samen bezig zijn in de natuur is gezellig en gezond! De vaste werktijd
is de 2e woensdag van iedere maand, 13 .30 tot 15 .30 uur. In onderling overleg worden extra werkmiddagen.gehouden. Kom gerust eens kijken enlofhelpen. Het verzamelpunt is de slagboom in de Liebergerweg,
bij de Anth. Fokkerweg. Informatie bij Jan Deijs, tel. 6858 965 .

(

Hilversumse vrijwilligers van de Vereniging lol
behoud van Anna's Hoeve aan hel werk.
Foto G. Peet

-11-

OVER KNOTWILGEN EN PADDESTOELEN
Trouwe wandelaars op Anna's Hoeve hebben natuurlijk allang gezien dat her en der langs de waterkanten
een soort houten staken in de grond zijn gestoken. Ik wist het ook niet, maar bij navraag bleek dat het
jonge knotwilgen zijn, die op verzoek van de vereniging door de boswachter van het Goois Natuurreservaat zijn aangeplant.
Wonderlijke bomen, die knotwilgen. Men neme een dikke loot
van een volwassen knotwilg. Leg die loot gedurende enige tijd
in het water (het Laarder Wasrneer is hiervoor heel geschikt).
Schil hierna dat deel van de loot waaraan wortels moeten gaan
groeien. Boor langs een waterkant een gat van ongeveer 50 cm
diepte in de grond en stop de gewelde loot hierin. Even de aarde
rondom aandrukken en klaar. Nu geduldig wachten tot de jonge
knotwilg gaat uitlopen. Op den duur zal hij met zijn wortels de
grond langs het water vasthouden, en zijn uiterlijk zal een
typische schoonheid aan de waterkant verlenen.
Overigens is het in deze tijd van het jaar de moeite waard om een wandelingetje over Anna' s Hoeve te
maken en de ogen goed de kost te geven, want er zijn weer zoveel paddestoelen.
Wat de herkenning van soorten betreft kom ik niet verder dan vliegenzwam, honingzwam en sponszwam,
maar eigenlijk hoeven deze merkwaardige schimmelsoorten niet per se benoemd te worden - voor een leek
is hun bijzondere schoonheid op zichzelf een genot, en de geheimzinnige manier waarop ze groeien: eerst
zie je niks en dan ineens zijn ze er, kant en klaar!
Eén opmerking ter afsluiting van dit artikeltje. Er schijnt in de krant te
hebben gestaan dat het zo goed gaat met bepaalde paddestoelen dat ze
gerust geplukt mogen worden.
Dat zal dan wel, maar het moet worden benadrukt dat deze vreemde
organismen in hun natuurlijke omgeving toch het best tot hun recht
komen. Lekker laten staan, dus!

*
WONEN OP VUILE GROND
In de afgelopen weken heeft de gemeente bij ongeveer 2000 woningen in Hilversum-Oost een vouwblad
laten bezorgen met de titel "Wonen in een wijk met een verontreinigde bodem". Het betreft hier globaal de
wijk begrensd door Jan van der Heijdenstraat, Mussenstraat, Anthony Fokkerweg, Van Musschenbroekstraat, Weberstraat, Van 't Hoffstraat en Van 't Hoffplein.
Dit gebied is vroeger lange tijd in gebruik geweest als lozingsplaats voor afvalwater ("vloeivelden") en als
vuilnisbelt. Bij de bouw van de wijk Over 't Spoor is de grond niet eerst goed schoongemaakt, zoals dat
tegenwoordig wel moet.
Hoewel het wonen op deze verontreinigde grond geen directe gevaren oplevert voor de gezondheid, is het
wel gewenst met de vervuiling rekening te houden.
Uit onderzoek is overigens gebleken dat de mate van vervuiling sterk wisselt. Het is mogelijk dat op een
bepaalde plaats de grond vrijwel schoon is, maar dat de grond van de buurman flink vervuild is. Er kunnen
dan ook alleen algemene adviezen worden gegeven, en geen adviezen voor ieder afzonderlijk woonadres.
Zo kan men kinderen beter niet in het zand laten spelen, en kan men beter geen (grote hoeveelheden)
»
groente en fruit eten die op deze grond zijn geteeld.
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Aan deze materie heeft de gemeente ook twee voorlichtingsavonden gewijd, op 3 en 4 november in een
zaal van de Ontmoetingskerk. Alle bewoners hebben daarVoor een uitnodiging in de bus gekregen.
In het gemeentelijke vouwblad staan de Rioolwaterzuivering en de Speelweidevijver van Anna's Hoeve
getekend als de oostelijke begrenzing van het vervuilde gebied. Dit kan aanleiding geven tot misverstanden. De vroegere wielerbaan, de sportvelden en voormalige sportvelden, een deel van het droge gebied bij
het Laarder Wasrneer en de Speelweide van Anna's Hoeve hebben óók deel uitgemaakt van het gebied
"stortterreinen en vloeivelden".
Naar de vervuiling van die gebieden is echter afzonderlijk onderzoek gedaan, dat heeft geleid tot het
"saneringsplan Anna's Hoeve". Toekomstige sanering van de (eveneens vervuilde) WATERBODEMS van
Wasrneer en Anna's Hoeve is nóg weer een andere zaak.

(
\

*
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN:
-. .

KIES EEN "GROENE" KANDIDAAT!

(

Begin november krijgt iedere inwoner van het gebied Amstel, Gooi en Vecht een envelop in de bus met
een boekje en een stembiljet. Voor het eerst in de geschiedenis mogen alle inwoners stemmen voor het
bestuur van het nieuwe Hoogheemraadschap. Dat is de bundeling van de vroegere waterschappen en
zuiveringschappen.
Deze stemming geschiedt schriftelijk, door het invullen en terugsturen van het stembiljet. Iedereen mag één
kandidaat kiezen uit de categorie "Ingezetenen".
Huiseigenaren mogen daarnaast ook nog stemmen op een kandidaat uit de categorie "gebouwd".
De samenwerkende natuur- en milieu-organisaties roepen iedereen op om te stemmen op kandidaten die
door hen worden gesteund. In het boekje van de verkiezingen zijn zij o.a. herkenbaar aan een kikkertje op
hun foto .
Voor het kiesdistrict "Vecht", waar het gehele Gooi onder valt, zijn deze "groene" kandidaten de volgende
personen.
Voor de categorie "Ingezetenen": Peter van der Linden en Herman Proper uit Hilversum, Wessel Fokkema
uit Muiderberg en Vera den Hartog-Pottjewijd uit Muiden.
Voor de categorie "Gebouwd" (waarin all één huiseigenaren hun stem mogen uitbrengen) is het Ton Stork
uit Weesp.

*
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NS-WANDELING DOOR ANNA'S.HOEVE
In het voorjaar hebben we bericht dat de gemeente Hilversum van plan was de
vangrail tussen de Weg over Anna's Hoeve en het daarnaast gelegen fietspad in de bocht bij de berg door
te trekken. Dit is ook de plaats waar deelnemers aan de NS-wandeling die over Anna's Hoeve loopt de
weg moeten oversteken. Het was de bedoeling dat de gemeente zou wachten met de aanleg van de vangrail tot de routebeschrijving was aangepast, zodat wandelaars niet over de vangrail hoefden te klimmen.
Helaas is door een misverstand de gemeente wat al te voortvarend te werk gegaan: de nieuwe vangrail is er
al, maar de nieuwe routebeschrijving zal nog een paar weken op zich laten wachten. Daarom heeft onze
vereniging ter plekke een tekst goed zichtbaar opgehangen, waarin wandelaars tot voorzichtigheid worden
gemaand bij het nemen van deze hindernis. Ook wordt kort uitgelegd hoe het allemaal zo
gekomen is, en dat het uiteindelijk toch nog goed zal aflopen.

*
WANDELROUTE OM HILVERSUM EINDELIJK GEOPEND

--

Zoals bekend, is een groot deel van natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve in de
jaren '30 aangelegd bij wijze van werkverschaffingsproject. In 1939-1940 is op
soortgelijke wijze een wandelpad rondom Hilversum aangelegd, gekenmerkt door
driehoekige betonnen paaltjes met een voetafdruk. Deze wandelroute loopt ook
door en achterlangs Anna' s Hoeve: via bosparle!1 door het begrazingsgebied en
langs de Weg over Anna's Hoeve, en dan langs de Albert Schweitzerweg tot aan
de onbewaakte spoorwegovergang.
Als gevolg van de oorlog is het pad nooit officieel in gebruik genomen. En het onderhoud van dit pad is al snel in de versukkeling geraakt. Ook zijn delen van de route
verdwenen door de aanleg van de A27 en de woonwijk Kerkelanden.
D~ vereniging IVN en het Goois Natuurreservaat hebben ervoor gezorgd dat de
w~ndelroute is hersteld. Onder grote belangstelling is de route na 57 jaar dan toch
eindelijk feestelijk geopend, op zaterdagmorgen 25 oktober jl. even na half tien.
Na enkele korte toespraakjes, en vijf kniebuigingen om op te warmen, gaf
oud-minister Winsemius (voorzitter van Natuurmonumenten) het startschot
voor een estafetteloop over het vernieuwde pad door de Gooise Atletiekclub.

*
GROENE DIJKEN
Een dijk moet niet alleen bescherming bieden tegen water, maar moet ook in het landschap passen.
Dat kan als we op de dijk gras laten groeien en daar weer vee op laten grazen. Rijkswaterstaat verricht al
enige tijd onderzoek aan de waterkerende kwaliteiten van zo'n "groene dijk". Wat voor gras moet erop
groeien, hoe dicht moet het zijn, en hoe hoog?
Vegetatiedeskundige Jan Sprangers van de Landbouwuniversiteit Wageningen kwam tot de conclusie dat
de groene dijk het beste matig bemest kan worden. Een teveel aan kunstmest veroorzaakt open plekken in
het grasdek en leidt er ook toe dat het gras minder diep tussen de stenen wortelt. Ook blijkt hooien beter
dan begrazen. Voor de boeren is zo'n aanpak uiteraard minder interessant. Er zal dus een afweging moeten
worden gemaakt tussen economische en veiligheidsargumenten.
(Uit maandblad Eos)
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JEUGDPAGINA
HERFST
In de herfst vallen alle bladeren van de bomen. De bomen doen dit om zich voor te bereiden op de winter.
Het is namelijk zo: alle delen van de boom hebben water nodig om te kunnen leven, ook de bladeren. Dat
water wordt opgezogen door de wortels, die het doorgeven aan de stam, de takken, de bladsteeltjes en de
bladeren. In het voorjaar en de zomer heeft de boom daar geen moeite mee, maar in het najaar als het
buiten minder dan 5 graden is, dan willen de wortels niet meer werken. De boom voelt dat het winter
wordt en laat al zijn bladeren vallen. Nu denk, je, maar de takken en de stam dan, gaan die niet dood van
de dorst, omdat de wortels geen water meer opzuigen. Nee, want de watervoorraad in de stam en de
takken is groot genoeg om de hele winter mee door te komen.

HOE WORD JE EEN ECHTE BOOMKENNER? ... LEER ZE KENNEN!
(

Es
Tot 40 m hoog.

Esdoorn

l inde
Tot 40 m hoog.

Tot 35 m hoog .

Bekend van de lindebloe·

Tot 35 m hoog .

Tot 35 m hoog .

Familie van de olijfboom.

semthee!

Beuk
Tot 40 m hoog .

Een snelle groeier.

Er is ook een w intereik .

Prachtige herfstkleuren .

Groene' of bruine bladeren .

Zomereik

Amerik.aanse eik

BLADSCHILDERIJEN
I.

Met de afgevallen bladeren kun je heel leuke dingen doen. Je kunt proberen een echte bomenkenner te
worden, of er mooie schilderijen en versieringen mee maken.
Ga op zoek naar mooie bladeren, en plak ze in een schrift en schrijf er bij van welke boom ze zijn. Weet je
die niet, wij geven enkele voorbeelden van bomennamen met blad en vrucht er bij, zodat je er een mooi
schrift van kunt maken.
De vruchten kun je ook verzamelen. Pluk of raap ze op wanneer ze volledig rijp zijn, en berg ze op is
doosjes. Plak op elk doosje een etiket met de naam van de boom en de datum van de "oogst".
Bladeren kun je ook drogen, bijv. tussen een oude krant, en dan op papier plakken. Je kunt er leuke figuren
mee maken. Of maak zelf een leuke tekening en plak deze in met bladeren. Als je je schilderij wat langer
wilt bewaren, vraag dan aan je vader of moeder ofze er wat lak over willen doen, dan wordt het wat
steviger en krijgt het een mooie glans. Zo kan je ook een doosje beplakken en op dezelfde manier afwerken.
Wij wensen jullie er veel plezier mee.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174
(hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

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

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

... ...............

Plaats: ......................... ................... .

(97-4)

Anna' s Hoeve
Courier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
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STRUCTUURSCHETS HILVERSUM-OOST:

5 HA VAN ANNA'S HOEVE NODIG VOOR SPORTVELDEN
Op 13 januari, terwijl de discussies over de Toekomstvisie Hilversum 2015
nog volop gaande waren, ontvouwden B&W hun "Structuurschets
Hilversum-Oost", waarin de grote lijnen staan getekend voor de
ontwikkelingen van de omgeving van Anna's Hoeve in de komende
6 à 10 jaar.
In december 1995 was besloten om zo'n structuurschets te gaan maken.
Precies zoals verwacht, wil de Gemeente de sportvelden verplaatsen
. naar de tegenwoordige Speelweide en Speelweidevijver, een gebied dat
ca. 5 hectare groot is. Dat stuk Anna' s Hoeve gaat dan dus definitief
verloren. De rest van natuurgebied Anna' s Hoeve blijft in dit plan bestaan,
zij het dat een deel van de bossen tussen de resterende vijvers en de Weg
over Anna's Hoeve zou kunnen verdwijnen om plaats te maken voor open
veld. Er is een nieuwe vijver ontworpen ten westen van het party-restaurant, waar nu een bosgebied en het
parkeerterreintje van HSV Wasrneer liggen. Ook zal het Laarder Wasrneer aan die kant worden vergroot.
Een aanvankelijk ontworpen nieuwe verkeersweg achter het restaurant langs (waar nu een zandpad ligt:
van oorsprong het laatste stuk van de Liebergerweg) is voorlopig uit het plan verdwenen, waarschijnlijk
onder druk van het Goois Natuurreservaat.
Wel komt er een nieuwe weg die de Weg over Anna's Hoeve gaat verbinden met de Kamerlingh Onnesweg ter hoogte van de Lorentzweg. Het stuk Minckelersstraat ten oosten van de Anthony Fokkerweg zal
alleen nog voor langzaam verkeer bestemd zijn, zoals dat nu al het geval is met de Liebergerweg.
Op de plaats van de huidige sportvelden van HSV Wasrneer en De Zebra' s komt een nieuwe, kleinere
rioolwaterzuivering. Ten noorden daarvan, op de sportvelden van voorheen Donar en op het terrein van de
voormalige wielerbaan, komt een nieuw wandelgebied, bovenop een nieuwe uitkijkheuvel gevormd door
"ingepakte" vervuilde grond en slib van de vijverbodems. Op het terrein van de huidige rioolzuivering (en
de driehoekige accumulatievijver) komen ca. 800 woningen. Aan de oostkant van de nieuwe woonwijk
komt een rietveld (helofytenfilter) om water uit het regenwaterriool te zuiveren voordat het via de vijvers
en het Wasrneer de bodem inzakt. In dit rietveld wordt een aantal luxe flats ("ranke torentjes") gebouwd
voor kleine huishoudens en senioren. De overige woningen worden aangeduid als "smalle herenhuizen"
(sociale woningbouw, huur en koop, laagbouw) en "patio's" (laagbouw en gestapeld, gevarieerd in grootte).
Het voormalige rondwegtracé langs de Anthony Fokkerweg, dat jarenlang de bestemming woningbouw
had, krijgt een recreatieve bestemming: een stadspark met wandelpaden, enkele kleine gebouwtjes (bijv.
een kleine sportschool, kapper, kiosk, theehuis, sportveldkantines, scouting), en voorzieningen zoals een
waterspeelplaats, halfpipe, veld voor jeu de boules, en schaakspeltafels. De Anthony Fokkerweg zelf wordt
afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
De vijvers worden op de bodem voorzien van een kleilaag, om te .voorkomen dat het gezuiverde regenwater te snel in de bodem wegzakt.
Met de eerste fase, het saneren van vervuilde grond, zal al dit jaar worden begonnen. Gehoopt wordt dat
dank zij dit plan ook subsidie beschikbaar komt om snel aansluitend het saneren (weggraven) van de vervuilde Speelweide en vijverbodems te kunnen aanpakken. Pas als dit klaar is, kan begonnen worden met de
aanleg van nieuwe sportvelden en van een nieuwe rioolzuivering. En pas nadat die zijn verhuisd, kan er aan
woningbouw worden begonnen. In het beste geval schrijven we dan ongeveer 2004.

»
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Wonen: smalle herenhuizen, sociaal huurlkoop

lb.

Wonen: patio's,
wel en niet gestapeld,
gevariëerd in grootte

Ic.

Rietveld
(helofYtenfilter),
met luxe appartementen, gestapeld:
"ranke torentjes".

2.

Nieuwe sportvelden.

3.

Nieuwe vijver.

4.
4a.

Laarder Wasmeer:
Bestaand
Uitbreiding

5.

Nieuwe rioolwaterzuivering

6.

Uitzichtheuvel
bovenop vuilstort

7.

Philips (bestaand)

8.

Partyrestaurant Anna's
Hoeve (bestaand)

9.

Resterende vijvers
Anna' s Hoeve
(bestaand)

10.

Berg van Anna's Hoeve (bestaand)

11.

Nieuwe bosstrook
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STRUCTUURSCHETS IllLVERSUM-OOST

---- -----

fietsverbindingen

-----.---- ._-

voorlopig uit het plan geschrapte nieuwe verkeersweg

.. -. -. -. --.... ...

natuurwandelpad door Laarder Wasmeer

B&W van Hilversum hebben over de hoofdlijnen van dit plan overeenstemming bereikt met de provincie,
het Hoogheemraadschap (voor de rioolwaterzuivering), en met het Goois Natuurreservaat, grondeigenaar
van het Laarder Wasmeer en van natuurgebied Anna's Hoeve.
Op de volgende bladzijde leest U wat onze vereniging van deze plannen vindt.
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ONZE MENING OVER DE
STRUCTUURSCHETS HILVERSUM-OOST
In de afgelopen maanden werden we maar liefst tweemaal geconfronteerd met toekomstplannen waar
natuurgebied Anna's Hoeve bij betrokken is.
In november kwam eerst de Toekomstvisie Hilversum 2015 naar buiten, in opdracht van de gemeente
opgesteld door een extern bureau dat zich niet hoefde bezig te houden met bestaande beleidsafspraken of
politieke haalbaarheid. Op grond van veel gesprekken, bestudering van talloze documenten en "eigen
deskundigheid" kwam het bureau met het advies om Hilversum aan de oostzijde te bebouwen tot aan de
gemeentegrens (Anna's Hoeve en omgeving), C.q. tot aan de A27 (Monnikenberg en omgeving). Daarbij
werd zowel gedacht aan woningbouw als aan bedrijventerreinen voor kantoren.
Het was de bedoeling dat er voor en na de gemeenteraadsverkiezingen flink over de (verre) toekomst van
Hilversum gediscussieerd zou gaan worden, aan de hand van deze toekomstvisie. Die discussie is nog
volop aan de gang. Beslissingen over de toekomst van Hilversum zijn er naar aanleiding van deze toekomstvisie nog niet genomen.
In januari volgde de Structuurschets Hilversum-Oost, waarover U op de voorgaande bladzijden heeft
kunnen lezen. Hoewel de Gemeente ook hiervoor een extern bureau te hulp heeft geroepen, is de status
van deze Structuurschets heel anders dan die van de Toekomstvisie. Het betreft hier een stuk beleid waar
het voltallige college van B&W al achterstaat, en waarvan het de bedoeling is dat de inhoud in de eerstkomende jaren wordt uitgevoerd. Wat in de Structuurschets wordt voorgesteld, past binnen de Toekomstvisie 2015. Maar de Toekomstvisie lijkt veel verder te gaan dan de Structuurschets.
Hoe ons bestuur op de Toekomstvisie heeft gereageerd, leest U verderop in dit blad. De Structuurschets is
voor de nabije toekomst van Anna' s Hoeve veel belangrijker, en daarover gaat de rest van dit artikel.
Het bestuur heeft met teleurstelling moeten constateren dat er in de Structuurschets niets is gedaan met de
wens van omwonenden en van onze vereniging Ganuari 1996: 965 handtekeningen!) om de problemen van
Hilversum-Oost op te lossen binnen de beschikbare 35 hectare die buiten het bestaande natuurgebied
liggen.
Evenmin wordt duidelijk gemaakt waarom nu juist voor deze invulling van het gebied is gekozen. Wij
hadden toch minstens enkele reële alternatieven verwacht, met de bijbehorende prijskaartjes, waaruit de
gemeenteraad dan had kunnen kiezen.
Het bestuur heeft overigens best oog voor de positieve kanten in de Structuurschets.
Er komt geen bedrijventerrein, en geen aansluiting op de A27. Water blijft in het gebied een hoofdrol
spelen. En er lijkt serieus te worden geprobeerd om de nieuwbouw op ecologisch verantwoorde wijze in te
passen in de natuur.
Aan de andere kant is dat voor ons een
vanzelfsprekende zaak. Het is ook niets nieuws. Al in de Integrale
\
Beleidsvisie "Hilversum, je bent in beeld" (begin 1992) staat dat door een zorgvuldige inpassing het groene
karakter van het terrein aan de kwetsbare stadsrand zal moeten worden behouden. In het Hilversumse
Landschapsbeleidsplan (eind 1992) staat hetzelfde in nog duidelijker bewoordingen.
De positieve kenmerken van de Structuurschets rechtvaardigen daarom voor ons nog niet het opheffen van
een bestaand stuk natuurgebied, en zeker niet van een stuk waarvan de "belevingswaarde" zó groot is. In
gewoon Nederlands: de bewoners van Oost zijn "dol op" hun vijver met het fraaie open stuk speelweide
daarachter. Daar zou zorgvuldiger mee moeten worden omgegaan dan nu dreigt te gebeuren.

»
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Daar komt nog bij dat door het weghalen van dit stuk "bufferzone" tussen het woongebied en het verder
achterwaarts gelegen natuurgebied, de druk op dat resterende natuurgebied nog groter wordt. Ook al
doordat ernaast een nieuwe woonwijk bijkomt. Mensen zullen in grote aantallen gaan wandelen en de hond
uitlaten in de ecologische verbindingszone, die belangrijk is voor planten en dieren, en waar het nu nog
relatief rustig is.
Al met al kan het bestuur haar verzet tegen dit plan onmogelijk opgeven. Aan het gemeentebestuur zal
worden gevraagd om met spoed toelichting te geven op de vraag waarom het alleen zó schijnt te kunnen
en niet anders. Pas zodra we dat weten kan het bestuur voorbereidingen treffen voor een zinvolle discussie
in de Ledenvergadering van 20 april a.s.
De Gemeente heeft het bij de Provincie al voor elkaar dat in het ontwerp-Streekplan (dat van 4 februari tot
1 april ter visie ligt) de "contourgrens" van het stedelijke gebied naar het oosten is opgeschoven, zodat een
toekomstige wijziging van het bestemmingsplan bij de provincie geen bezwaren meer zal oproepen. (Speelweide en -vijver hebben nu nog de officiële bestemming "natuurgebied".) Uiteraard zal het bestuur bij de
provincie bezwaar maken tegen het verleggen van de contourgrens bij natuurgebied Anna' s Hoeve.

Gezicht op de Speelweidevijver
en de Speelweide, vanaf het pad
langs de spoorbaan.
Volgendjaar "op de schop", om
plaats te maken voor sportvelden?

INSPRAAK
Op woensdagavond 21 januari is de Structuurschets Hilversum-Oost besproken in een uitgebreide Raadscommissievergadering (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Welzijn). Alle partijen hebben ermee ingestemd
het plan in de inspraak te brengen, uitgezonderd Hilversum 2000 dat de beoogde woonkwaliteit en de
financiële onderbouwing onvoldoende vindt. H2000 vindt 5 à 6 woonlagen veel te hoog voor dit gebied.
De overige partijen vonden het een goed plan.
D66 vroeg aandacht voor de relatie tussen de bebouwing en het groen (bomen). GroenLinks maakte zich
wel enige zorgen, met name om het Laarder Wasrneer. B&W deden hierop de toezegging dat de ecologische aspecten uiteraard vragen om nadere uitwerking.
SGP/GPVIRPF achtte overleg met onze Vereniging van belang in verband met het benodigde draagvlak.
(Wegens een bestuursvergadering op dezelfde avond, kon ons bestuur de commissiebespreking niet zelf
bijwonen.)
De PvdA vond 6 nieuwe sportvelden wel wat veel, en vroeg zich afwaarom er ook niet een bedrijventerrein kon komen.

»
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De VVD vond dat er in dit plan sprake is van een win-win-situatie. (Deze modieuze term betekent dat alles
en iedereen er op vooruit gaat / redactie.)
Leefbaar Hilversum was o.a. benieuwd naar het draagvlak bij onze Vereniging.
CDA vond het een creatief plan, gemaakt met respect voor de natuur.
De wethouder legde uit dat het onwenselijk is om de sportvelden in de strook langs de Anthony Fokkerweg aan te leggen. Het sportcomplex zou een heel onhandige vorm krijgen. Ook staat dat haaks op de
stedenbouwkundige visie, en het sportcomplex zou een grote barrière vormen tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw.
Alle partijen gingen vervolgens akkoord met het beschikbaar stellen van een geldsbedrag om met de ontwikkeling van het plan (en de inspraak daarover) verder te kunnen gaan. De ambtelijk projectleider, ir
Alfons Simon, heeft zich al bereid verklaard om op onze Jaarvergadering opnieuw over het plan te komen
praten, als ons bestuur dat op prijs stelt. Maar het is ook mogelijk dat de Gemeente al vóór die tijd informatie-avonden voor de omwonenden zal hebben georganiseerd.
Verderop in dit blad vindt U nog een artikel getiteld "Politieke partijen over Anna' s Hoeve". De standpunten die daar worden gegeven, zijn geformuleerd vóór de commissievergadering van 21 januari.

*
VAN HET BESTUUR
Via (gratis) Kerst- en Nieuwjaarsadvertenties in de Gooi- en Eernlander heeft het bestuur U reeds het beste
toegewenst, met de hoop dat Anna's Hoeve het jaar 2015 mag halen. Voor wie dat niet gezien heeft,
herhaalt het bestuur die wensen op deze plaats!
Verder roept het bestuur een hartelijk welkom toe aan de nieuwe leden. Diverse mensen hebben zich
aangemeld naar aanleiding van onze aanwezigheid bij de "Maple Leaf loop" van de Gooise Atletiekclub,
op zondag 2 november op de Speelweide van Anna's Hoeve. Onze vereniging is in 1997 flink gegroeid:
van 715 naar 826 leden. Half januari zijn de acceptgiro's bezorgd, en de contributies beginnen bij de penningmeester binnen te stromen. Het lijkt er op dat de gemiddelde bijdrage per lid stijgende is: heel verheugend! Zouden Girotel-betalers bij "Mededelingen" het lidnummer willen vermelden dat op de acceptgirokaart staat? Dat scheelt de penningmeester een hoop zoekwerk.
Sinds de vorige Courier heeft het bestuur weer twee vergaderingen achter de rug: op 11 december en 21
januari. Plus overleg bij het GNR (zie elders in dit blad), en diverse bijeenkomsten en vergaderingen, o.a.
over de Toekomstvisie, het nieuwe Streekplan, de Structuurschets Hilversum-Oost, en ontwikkelingen in
de "Vogelbuurt" .
Het bestuur heeft de "Vrijwilligerscentrale" ingeschakeld om nieuwe helpers te vinden voor onze boswerkploeg, en misschien zelfs een nieuwe voorzitter. (Onze voorzitter, Jelle Harder, heeft onvoldoende tijd
beschikbaar om onze vereniging die aandacht te geven die eigenlijk nodig is.)
De Belangenvereniging Kamerlingh Onnesweg heeft zichzelf opgeheven. De leden hebben besloten het
eindsaldo te verdelen over het GNR, de "Cliniclowns" en onze vereniging. Wij zijn daar zeer vereerd mee.
Op 12 februari a.s. hoopt onze penningmeester op symbolische wijze een bedrag in ontvangst te mogen
nemen.

»
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De Avondvierdaagse 1998 zal starten en eindigen op het terrein van HSV Wasmeer. Wij maken ons zorgen
over de te verwachten verkeers- en parkeerdrukte, en zijn bang voor vernieling en vervuiling in natuurgebied Anna's Hoeve met zijn smalle paden.
De organisatoren hebben ons verzekerd dat al het mogelijke zal worden gedaan om het een en ander in
goede banen te leiden.
Tot slot: Noteert U alvast de datum 20 april?
Op deze maandagavond zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

REACTIES OP TOEKOMSTVISIE HILVERSUM 2015
Kort na de publicatie van de Toekomstvisie Hilversum 2015, heeft het
bestuur de volgende reactie naar het Projectbureau gestuurd.
"In onze schriftelijke bijdrage van 26 juni jl. ( ... ) hebben wij U
reeds het volgende medegedeeld:
'(... ) Wel willen wij de gelegenheid aangrijpen om onze positie duidelijk
te maken t.a.v. ontwikkelingen in Hilversum-Oost, tot aan de gemeentegrens. Sanering van vervuilde gronden en waterbodems is dringend
gewenst.
Tegen eventuele verplaatsing van de rioolwaterzuivering enlofvan de
bestaande sportvelden hebben wij geen bezwaar. Over de aanleg van een nieuwe woonwijk naast Anna' s
Hoeve staan wij niet te juichen, maar we kunnen daarmee leven als de woonwijk op ecologisch verantwoorde wijze wordt aangelegd. Grondruil ten laste van het bestaande natuurgebied Anna' s Hoeve, inclusief de eerste vijver en de daaraan grenzende Speelweide, is voor ons onbespreekbaar. Voor dit gebied dus
geen bestemmingswijziging tot sportveld of woonwijk. ( ... ) ,
In de nu gepubliceerde Toekomstvisie is het hele (Hilversumse gedeelte van) natuur- en recreatiegebied
Anna's Hoeve onderdeel geworden van de zogeheten A27-locatie, bestemd voor 50% compacte bebouwing (wonen en werken) en 50% bos. Het zal duidelijk zijn dat een degradatie van Anna's Hoeve tot
stukjes stadspark tussen flats en kantoren voor ons volledig ontoelaatbaar is.
Ook de aanleg van een nieuwe verkeersweg langs de noordkant van de spoorbaan naar Amersfoort, een
nieuwe op- en afrit naar de A27 (op Larens grondgebied), en een treinllightrailstation op de voorgestelde
plaats in het bos bij het z.g. Geiteweitje,
zijn volstrekt onacceptabel. ( ... )"
De gemeente bood onze secretaris de gelegenheid om deel te nemen aan het discussieforum, tijdens het
"stadsdebat" op zaterdagmiddag 22 november.
Bij die gelegenheid heeft de secretaris (op persoonlijke titel) het volgende te berde gebracht.
"In 1931 wilde de gemeente het bosgebied van Anna' s Hoeve kopen van Jhr Kretschmar van Veen, om het
productiebos te veranderen in een recreatiegebied.
Om er zeker van te zijn dat de gemeente deze bestemming nooit ofte nimmer zou veranderen in woningbouw ofbedrijventerrein, wilde hij een boeteclausule in de koopacte opnemen voor het geval de gemeente
dat toch zou doen. Over de vorm van die boeteclausule is enige tijd onderhandeld, totdat partijen het
tenslotte eens werden over f 500 per hectare plus 5% rente per jaar, tot een maximale boete van
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50.000, hoofdsom plus rente. Als de erfgenamen van de verkoper dat bedrag nu zouden opeisen, zou dat
voor de gemeente helaas een verwaarloosbare kostenpost zijn. Maar uit een brief van wethouder Kuyper
aan jhr Kretschmar van Veen van 11 juli 1931 citeer ik letterlijk:

Gaarne geef ik U nogmaals de verzekering dat het gemeentebestuur cr niet over denkt dit terrein ooit te bestemmen tot exploitatie voor bouwterrein,da ligging in aanslu1t.ing a.~n. het Gooi-reservaat. is U da.a.r lWa.arbor~- voor bovea.dien ..,ordt r.et t.errein rliet in het grondbedrijf gûbracht,maar

.

filOt

de b~st.(9ro,min2'

!l16

,

wandelbosch 1::Latlgekocht.- -

, Als het natuurgebied Anna' s Hoeve nu toch in gebruik genomen zou worden als bouwterrein, dan pleegt
de gemeente dus woordbreuk.
Nu kan men het standpunt huldigen dat een gemeente na bijna 70 jaar niet meer aan zo'n toezegging is
gebonden. Maar veel korter geleden, in 1992, heeft de gemeente het natuurgebied Anna's Hoeve in beheer
en eigendom overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Daarbij is overeengekomen dat het GNR
desgevraagd een deel van het gebied aan de gemeente zou moeten teruggeven als dit nodig zou zijn voor
nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de bodemsaneting.
Bij die gelegenheid is beloofd dat in zo'n geval grondruil zou worden toegepast d.w.z. dat de gemeente
elders een even groot terrein aan het GNR zou teruggeven voor ontwikkeling tot natuurgebied. Als het
natuurgebied Anna' s Hoeve in de komende jaren als bouwterrein gebruikt zou gaan worden, dan heeft de
gemeente helemaal geen terrein van die grootte meer beschikbaar om aan het GNR terug te geven. Ook
het gegeven woord uit 1992 zou dus worden gebroken."
Verder betoogde hij dat een jaar of tien geleden ook al volop is gediscussieerd over het bebouwen van
natuurgebieden aan de rand van Hilversum. De nieuwe gemeenteraad die in 1990 aantrad heeft besloten
dat Hilversum zich verder zou moeten ontwikkelen binnen de bestaande contouren, met het toekomstige
project Hilversum-Oost als enige resterende uitbreidingsmogelijkheid. In 1992 heeft de Raad dit nog eens
bevestigd in de Integrale Beleidsvisie "Hilversum, je bent in beeld".
Hij besloot zijn rede met de uitroep: "Handen afvan de natuurgebieden rondom Hilversum, ook tot 2015!"
Tot zover de toespraak van de secretaris, die hiervoor dankbaar gebruik heeft gemaakt van historische
gegevens, indertijd vergaard door ons lid C. van Aggelen, auteur van het boekje over de geschiedenis van
Anna' s Hoeve.

*
DE NIEUWE POEL
Hebt u de nieuwe poel voor amfibieën op Anna's Hoeve al gezien?
Eind november is die aangelegd. Hij ligt in de hoek die wordt gevormd door spoorlijn en A27, en is heel
diep. Het water dat u ziet is grondwater, dus als het goed is valt de poel niet droog.
Er is flink wat zand uitgegraven, dat nu als een dijk om de poel heen ligt. Het zand is erg voedselarm.
Nieuwe aanplant zou weinig kans maken. Wel zal het zand geleidelijk begroeid raken met mos en gras.
In de volgende nummers van de Courier zullen we aan de nieuwe aanwinst zeker aandacht blijven besteden.

*
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DE VIJVERS ZIJN WEER VOL
De vijvers van Anna's Hoeve zijn in de loop van december vorig jaar weer h~lemaal volgelopen! Die
lelijke, kale schuin aflopende oevers zijn uit het zicht verdwenen, en meteen is de aanblik van "ons" natuurgebied een stuk mooier, zodat de wandelaar weer met enig genoegen zijn oog over het landschap kan laten
glijden. Hoe is dat zo gekomen?

260 cm boven NAP

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
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In januari, maart, april en november 1997 was de regenval ver beneden de normale waarden. In de eerste
helft van het jaar zakte het water in de vijvers grotendeels weg, er verdampte ook nog wat, en zo kwamen
de vijvers weer gedeeltelijk droog te liggen. Met het oog op de volksgezondheid heeft de gemeente toen
toestemming gekregen om de bronpomp zoveel te gebruiken als nodig was om het vervuilde slib onder
water te houden. Hierdoor is er vanaf mei 1997 vrij constant een laag waterpeil gehandhaafd. Door het
uitblijven van neerslag van betekenis in de nazomer en het begin van de herfst werd het niveau niet veel
hoger. Anna's Hoeve bleef er maar mottig uitzien. Volgens de gemeente zou de redding komen als in
november zou worden begonnen met het wegpompen van water uit de bouwput op de voormalige draversbaan achter het Sportpark. Maar het ging even mis.
Het weggepompte water uit de bouwput stroomde tegen de verwachting in naar het Ven aan de Diependaalselaan achter het Laapersveld (dat treurig genoeg ook al jaren droogstond). Hetzelfde gebeurde met
het opgepompte water in de Riebeeckvijver. Zelfs water uit de eerste vijver van Anna' s Hoeve liep via de
Riebeeckvijver weg naar dat ven. Toen heeft de vereniging alarm geslagen bij de gemeente, die gelukkig in
staat bleek via enige kunstgrepen het euvel te verhelpen. En vanaf half december stroomde het water van
alle kanten Anna's Hoeve binnen; er was zelfs regen in overvloed! Nu is het waternÏveau dichtbij het
streefpeil, en zo mogen we het graag zien.

*

OVERLEG MET GOOIS NATUURRESERVAAT
In december vorig jaar was er weer officieel overleg tussen het Goois Natuurreservaat (GNR) en de vereniging. In deze jaarlijkse vergaderingen ontspinnen zich vaak levendige discussies, en soms wordt men het
niet eens, maar beide partijen zijn van goede wil. Uiteraard wil de vereniging dat Anna's Hoeve er altijd
pico bello bij ligt; dat wil het GNR ook, maar deze instantie zit - begrijpelijk! - niet op extra werk te wachten. Toch is men altijd bereid naar onze voorstellen en ideeën te luisteren en komt men ons meestal in
woord en daad een heel eind tegemoet.

»

•
-11-

Wat is in de laatste vergadering zoal de revue gepasseerd? Een greep:
Het GNR heeft de bank hij het Witte Strandje, die keer op keer vernield werd,
ten langen leste maar verwijderd; tegen dergelijke vernielzucht valt niets te
beginnen.
Er zijn drie nieuwe waterpeil schalen geplaatst.
Er zit weer water in de natuurlijke poel tussen het Witte Strandje en de Liebergerweg.
Jonge knotwilgen die door vandalen uit de grond worden gerukt zullen worden herplant ofvervangen indien de rij nog redelijk intact is. Ook zullen misschien langs de natuurlijke poel knotwilgen
worden gezet.
Om de doorstroming van het water te bevorderen zijn grote hoeveelheden hout onder de bruggen
vandaan gehaald. De ervaring heeft uitgewezen dat het hout dan wel heel ver van de plaats des
onheils moet worden verwijderd om te voorkomen dat jeugdige natuurliefhebbers de dammen weer
even snel opbouwen.
Voor het rapen van zwerfvuil zijn er nu vuilgrijpers beschikbaar, waardoor dit werk minder vies en
vermoeiend is.
De afspraak over informatieborden bij een aantal toegangen tot Anna's Hoeve staat nog altijd: als de
vereniging over de brug komt met teksten, dan wil het GNR wel bordjes plaatsen. Maar het opstellen
van geschikte teksten is niet zo eenvoudig.
Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een informatiebordje te plaatsen bij de recent uitgegraven poel voor amfibieën.
Gevaarlijk overhangende of op paden terechtgekomen takken zijn door het GNR en door de vrijwillige boswerkers van de vereniging verwijderd.
Het GNR behartigt de wandelroutepaaltjes goed. Bij paaltje 7 steekt in het pad een stuk beton hinderlijk uit de grond. Het GNR zal bekijken of hier iets aan gedaan kan worden.
Het GNR zal eO
en tweede houten paaltje plaatsen bij de ingang van het Berkenlaantje om te voorkomen dat daar auto's het terrein van Anna's Hoeve oprijden.

*
SCHAATSEN KAN EIGENLIJK NIET

-.

Schaatsen doen we niet op ijs, maar op water. Tussen het ijs en het ijzer bevindt zich namelijk een dun
laagje water waar de schaats overheen glijdt. Zou het ijzer contact maken met vast ijs, dan zou de wrijving
waarschijnlijk te groot zijn om vooruit te komen. Maar hoe ontstaat dit laagje water? Tot nu toe werd
aangenomen dat dit gebeurt door de druk die de schaats op het ijs uitoefent. Maar de natuurkundige Samuel Colbert van het Cold Regions Research and Engineering Laboratory van het Amerikaanse leger in
Hanover, New Hampshire, laat zien dat de druk die nodig zou zijn om het ijs te laten smelten, het ijs eerder
zou doen breken dan smelten.
Bij een temperatuur van min 20 graden Celsius is het naast elkaar bestaan van water en ijs zelfs vrijwel
onmogelijk en toch kan er bij die temperatuur gewoon worden geschaatst. Wat kan dan wel de oorzaak
zijn?
Verscheidene 9nderzoekers opperen alternatieven. De wrijving van het ijzer met het ijs is een mogelijke
verklaring,.wa! 'zou betekenen dat We gedeeltelijk toch op ijs schaatsen. Een ander refereert aan het feit dat
aan het oppervlak van vaste stoffen vaak een dun vloeibaar laagje van dezelfde stof aanwezig is. Het water
zou er dus ook zonder de schaats zijn. Ook verdergaande theorieën zijn geopperd: misschien schaatsen we
wel op microscopisch kleine ijsballetjes of op een soort kussentje van waterdamp.
(Uit maandblad EOS)

•
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BOSWERK OP ANNA'S HOEVE
De bosploeg gaat nog altijd door met haar werk: het
opruimen van zwerfvuil en het verwijderen van Amerikaanse
vogelkers. De eerste taak behoeft eigenlijk geen uitleg:
waar veel mensen komen vind je altijd rondslingerend afval.
(Het blijft jammer dat kennelijk zoveel mensen zo onbenullig
door het leven stappen.) De verwijdering van Amerikaanse
vogelkers is ook een goede zaak: deze uitheemse boomsoort,
90k wel bospest genoemd, vermeerdert zich razendsnel en dit
gaat ten koste van minder "assertieve" plantensoorten, waardoor op den duur de verscheidenheid aan
planten verloren gaat en alle open plekken dichtgroeien.
Op Anna' s Hoeve zijn nu bijna alle grote vogelkersbomen en -struiken weggehaald; de boswerkploeg hoeft
nog slechts jonge scheuten van achtergebleven stronken af te hakken. AlhoeweL .. recent hebben de boswerkers ontdekt dat ze jarenlang twee knotsen van vogelkersen over het hoofd hebben gezien hij het
bruggetje tegenover de parkeerplaats. Besloten is deze bomen niet om te halen maar te ringen, d.w.z. dat
rondom de hoofd stammen de schors in een ring wordt weggebikt. Hierdoor gaat de sap stroom in de bomen haperen, waardoor ze uiteindelijk sterven. Het silhouet van die dode bomen geeft de plek een markant
karakter; daarnaast is dood hout een voedingsbodem voor allerlei schimmels en insecten, en dus ook voor
vogels.
Ook met het oog hierop is in de afgelopen jaren het meeste gehakte hout niet van Anna' s Hoeve weggevoerd, maar in rillen her en der in de bospercelen neergelegd, zodat het de natuur nog ten goede komt.
Nu denkt u misschien dat het boswerk op Anna's Hoeve wel zo'n beetje gedaan is, maar niets is minder
waar. Het zal nog lang duren voor de vogelkersbestrijding kan worden beëindigd, en er dienen zich vast
wel andere boswerkprojecten aan. Vrijwilligers zijn dus nog altijd welkom.
Elke tweede woensdag van de maand zijn de boswerkers van 13.30 tot 15.30 uur in de weer, en ook
regelmatig op andere woensdagmiddagen. Halverwege wordt er even gepauzeerd met chocolademelk en
koek. Het verzamelpunt is bij de slagboom op de kruising Liebergerweg - Anth. Fokkerweg. Voor gereedschap en instructie wordt gezorgd. Als u meer wilt weten bel dan Jan Deijs (tel. 035 6858 965). Die weet
er alles van.

Nogmaals de Speelweidevijver
en de Speelweide, van een
andere plaats af gezien.
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DOORNHAAG RONDOM ACCUMULATIEVIJVER
In januari heeft het Hoogheemraadschap een doornenhaag
laten aanleggen rondom de driehoekige Accumulatievijver,
die deel uitmaakt van de Rioolwaterzuivering.
Zodra de jonge aanplant voldoende is uitgegroeid, zal
het lelijke kapotte metalen hek rondom de vijver
worden weggehaald.

Meidoorn

Er zijn vier inheemse soorten aangeplant: sleedoorn,
meidoorn, hondsroos en vuilboom. Deze kunnen een maximale
groeihoogte bereiken van resp. 4 meter, 8 meter, 3 meter en 5 meter. Wij hebben gepleit voor een haag
waar hier en daar overheen gekeken kan worden, zodat passanten enig zicht op het water behouden. Ons is
toegezegd dat hierover bij toekomstige snoeiwerkzaamheden contact met ons zal worden opgenomen.
Overigens is het de vraag hoe lang deze nieuwe omheining dienst zal kunnen doen. Volgens de Structuurschets Hilversum-Oost zal ook deze vijver inuners binnen enige jaren verdwenen zijn.

*
POLITIEKE PARTIJEN OVER ANNA'S HOEVE
In oktober hebben we de Hilversumse politieke partijen die momenteel in de gemeenteraad zitting hebben,
gevraagd zich in dit blad te willen uitspreken over het standpunt van onze Vereniging over de toekomst
van Anna's Hoeve. Hieronder leest U eerst dat standpunt van ons, en daarna de binnengekomen antwoorden, in volgorde van ontvangst.
Toen wij de vraag stelden, was de Toekomstvisie Hilversum 2015 (die Anna's Hoeve voor 50% wil bebouwen) nog niet verschenen. Toen de antwoorden binnenkwamen was die Toekomstvisie er wel. Maar de
"Structuurschets Hilversum-Oost" van B&W, over de ontwikkeling van het gebied rond Anna's Hoeve in
de eerstkomende jaren, was er toen nog niet. Vandaar dat de partijen daarop nog niet konden reageren
(behalve GroenLinks, die ons pas na het verschijnen van de Structuurschets hun standpunt toestuurde).
Voorin dit blad heeft U zeer beknopt kunnen lezen hoe de partijen in de commissievergadering van 21
januari op de Structuurschets hebben gereageerd.
:~
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1. Sanering van giftige grond en waterbodems in het gebied
?".- ANNA S HOEVE
Hilversum-Oost is dringend gewenst.
2. Bij herinrichting moet het bestaande natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve in zijn geheel behouden
blijven. Het is van groot belang dat het gebied zich als een "groene duim", aansluitend bij de "groene
vingers" van Dudok in het Kamrad, blijft uitstrekken vanaf het achtergelegen natuurgebied tot aan de
huidige bebouwing.
3. Het westelijke deel van Anna's Hoeve (Speelweide en vijver) hoeft na bodemsanering niet op dezelfde
manier als nu te worden ingericht. Zo is de aanleg van een helofytenfilter (d.w.z. een rietveld) ter zuivering
van het water uit het hemelwaterriool onder bepaalde voorwaarden acceptabel.
4. Het gebied thans bestaande uit RWZI met accumulatievijver, sportvelden, voormalige sportvelden,
woningen Meerweg en braakliggende grond is (zonder het natuurgebied) ca. 35 hectare groot. Samen met
de binnen afzienbare tijd vrijkomende aangrenzende delen van de bestaande bebouwde kom, moet dit
voldoende zijn om plaats te bieden aan alle overige functies, t.w. rioolwaterzuivering, opslag van vervuilde
grond en slib, sportvelden en bebouwing.
»
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• Partij van de Arbeid
Uitgangspunt voor onze fractie is dat de "Structuurvisie Hilversum-Oost" is ingekaderd in de "Toekomstvisie Hilversum 20 15". Hierdoor wordt een duidelijke functionele relatie tussen het bestaande stedelijk
gebied (Hilversum-Oost) en Anna's Hoeve gelegd. Pas wanneer het nog lopende intensieve communicatieproces tussen de inwoners van Hilversum en de gemeente over de Toekomstvisie is afgerond, zal bepaald
worden wat precies met het gebied Anna's Hoeve gaat gebeuren.
Daarom kunnen wij nu nog niet vaststellen welke functie op welke plaats binnen het gebied gehandhaafd
moet blijven. Ons inziens zou (gedeeltelijke) verkaveling en herinrichting van het nu verpauperde gebied,
voor alle in het geding zijnde belangen wel eens een win-win uitkomst kunnen opleveren. Zo zou - onder
bepaalde voorwaarden - gedeeltelijke herinrichting bestaande natuurwaarden juist kunnen versterken en de
voor de toekomst van Hilversum dringend noodzakelijke woningbouw mogelijk kunnen maken.
Het zal duidelijk zijn dat wij daarom bijvoorbeeld ook niet op voorhand tegen een eventuele verplaatsing
van de RWZI oÏtegen de door u onder punt (3) genoemde helof}tenfilter zijn.
Tot slot: wat de toekomst van Anna's Hoeve ook zal zijn, wij kunnen met het door u onder punt (1)
gestelde - sanering van de giftige grond en waterbodems - van harte instemmen.

O[!J
D66 wil zo snel mogelijk de giftige grond en waterbodems in het gebied Hilversum-Oost aanpakken. Bij de
herinrichting van Hilversum-Oost wil D66 slechts woningbouw met bijhorende functies toestaan, waarbij
duurzaamheid voorop staat. D66 is tegenstander van een bedrijventerrein in dit gebied.
Natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve moet zo veel mogelijk behouden blijven. D66 is met de Vereniging tot behoud van Anna' s Hoeve van mening dat de aangrenzende grond, niet zijnde het natuurgebied,
voldoende moet zijn om plaats te bieden aan woningbouw, de rioolwaterzuivering, de sportvelden en de
opslag van vervuilde grond en slib.
D66 zal zich verzetten tegen grootschalige woningbouwplannen en bedrijvenlocaties in het gebied Anna' s
Hoeve en in de natuur bij de A27-locatie, zoals onder meer voorgesteld door bureau BVR in de toekomstvisie 2015. Laten we de natuurgebieden die we rond Hilversum hebben zoveel mogelijk bewaren!

NATUUR MOET HERINRICHTING BEPERKEN
In april vorig jaar bezochten wij de vergadering van uw vereniging. Enkele herinrichtingsplannen Hilversum-Oost waren toen aan de orde. Wij wilden graag weten
wat de bewoners ervan vonden. Wij herinneren ons nu vooral de mevrouw die een hartstochtelijk pleidooi
hield het natuurgebied Anna' s Hoeve in stand te houden:

»

-15"Wij maken geen verre buitenlandse reizen. Dat is voor ons de natuur vlakbij. Men mag ons dat niet afpakken. " Het applaus dat op haar hartekreet volgde, zei meer dan genoeg.
In Hilversum-oost, zowel rond de woningen als in het natuurgebied Anna' s Hoeve, is op grote schaal
sprake van bodem- en grond waterverontreiniging. Sanering van de vervuilde grond en de waterbodems is
op termijn nodig. Dat kost miljoenen guldens. De vraag hierbij is echter wanneer de minister van VROM
over de brug komt. Naast de gemeente zijn ook de provincie, het Hoogheemraadschap en het Goois Natuurreservaat betrokken bij de opstelling van een ontwikkelingsvisie Hilversum~Oost. Dat maakt het er
allemaal niet gemakkelijk op. Een ontwikkelingsvisie is er dan ook nog niet. Wel is een mooie brochure
door de gemeente uitgebracht waarin de bestaande problemen worden gekoppeld aan de kansen van nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Hilversum-Oost. Gedacht wordt aan vernieuwing enJofverplaatsing (meerkosten f 20 miljoen) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De ruimte die door verplaatsing zou vrijkomen
zou voor woningbouw geschikt zijn.
Het CDA voelt er niets voor dat de gemeente deze f20 miljoen bijpast en is daarom tegen het plan in deze
vorm. Komt dat geld er wel, dan is planontwikkeling wat ons betreft mogelijk, maar op beperkte
schaal. ..Elke honderd meter zullen we nauwlettend beoordelen, of de invulling past bij de geplande plek.
De afweging natuur en bebouwing moet wat ons betreft zeer zorgvuldig gebeuren. Wij zien wel de noodzaak in van woningbouw in Hilversum oost. Dat is goed voor de doorstroming van de bewoners in oost en
brengt diversiteit in de nu bestaande woningen. Bovendien betaalt woningbouw mee aan de gewenste
sanering. Ook ruimtelijk heeft Hilversum dit gebied hard nodig voor de bouw van woningen en bedrijven,
want onze gemeente is zo goed als vol. Maar dat betekent niet dat elke bebouwingsuitbreiding maar mogelijk moet zijn. Invulling zal zeker bij Anna' s Hoeve heel zorgvuldig moeten gebeuren en moeten passen in
het overgangsgebied van de stad naar de natuur. Daarom is het gewenst goed overleg te hebben met de
Vereniging Anna's Hoeve en de bewoners in dit gebied. Grootscheepse verstedelijking is wat het CDA
betreft hier niet aan de orde en ongewenst. Dat is absoluut onverenigbaar met een natuurgebied dat Anna' s
Hoeve is.

GROENLINKS
GroenLinks wil dat het gebied Anna' s Hoeve eindelijk eens goed wordt opgeknapt. Het gebied is van
groot belang voor de recreatie van de Vogelbuurt en andere delen van Over 't Spoor. Daarnaast is het
gebied ook voor de natuur zeer belangrijk.

--

In ieder geval is GroenLinks tegen een aansluiting Zandheuvelweg door Anna's Hoeve naar de A27. Dat
zijn wij altijd geweest, en die aansluiting hebben we ook de afgelopen jaren zowel door onze wethouder als
door de raadsfraktie kunnen tegenhouden. Verder vinden we dat er bij Anna's Hoeve geen bedrijventerrein mag komen.
Alleen op het terrein van de zuiveringsinstallatie vinden wij dat daar wel een woonwijk kan komen. De
woningen dienen dan ook allereerst bestemd te zijn voor bewoners uit de bestaande wijk Over 't Spoor.
Verder is het natuurlijk nodig dat het vuil in de vijvers en in de grond wordt opgeruimd. En dat de vuile
grond het beste kan worden opgeslagen rond de wielerbaan. Verder vinden wij het ook logisch dat er een
goed nieuw sportcomplex bij Anna's Hoeve komt. De buurt heeft een sportpark nodig. Het lijkt ons het
beste als dit sportcomplex komt in de buurt van de eerste vijver.

»
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Wij denken dat deze plaats beter is dan in de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg. Want wij hebben
liever dat deze groenstrook open blijft. Daarnaast is het, denken wij, haalbaar om de zuiveringsinstallatie te
verplaatsen naar de plaats waar nu de Zebra's en s.v. Wasmeer zijn.
De natuurwaarde van het hele gebied Anna's Hoeve - Wasmeer zal sterk verbeterd moeten worden.

OVERIGE PARTIJEN
Van Leefbaar Hilversum, VVD en de SGP/GPVIRPF-combinatie is geen antwoord ontvangen.
Leefbaar Hilversum heeft in de pers laten weten dat de partij de uitgangspunten van de Toekomstvisie
'Hilversum 2015 steunt. Zoals bekend gaat deze Toekomstvisie uit van het gedeeltelijk bebouwen van
natuurgebieden ten oosten van Hilversum, waaronder Anna' s Hoeve.
Hilversum 2000 is niet om een reactie gevraagd, omdat er in oktober nog van werd uitgegaan dat deze
kleine partij bij de raadsverkiezingen zou samengaan met het grote Leefbaar Hilversum. Pas in december
werd bekend dat dit van de baan was.

GEMEENTERAADSVERKiEZINGEN
Op 4 maart wordt de nieuwe Gemeenteraad gekozen. Wij geven U geen stemadvies. Voor zover U de
toekomst van Anna' s Hoeve wilt laten meewegen bij Uw stemkeuze, hebt U misschien iets aan de boven
gegeven antwoorden. Geen enkele partij heeft onvoorwaardelijk steun betuigd aan het behoud van het
GEHELE natuurgebied Anna' s Hoeve.
In februari zullen de partijen hopelijk een duidelijk(er) standpunt innemen met betrekking tot de toekomst
van Anna's Hoeve, de Structuurschets Hilversum-Oost en de Toekomstvisie Hilversum 2015. Helaas
kunnen wij U daarover niet meer tijdig informeren. Ons advies is om de berichtgeving in de pers en het te
verwachten verkiezingspropagandamateriaal goed te lezen, alvorens Uw stemkeuze te bepalen.

*
TANKEN OP DE MAAN
Al in de jaren zestig suggereerden onderzoekers dat de achterkant van de maan, waar nooit zonlicht komt,
koud genoeg moet zijn om grote hoeveelheden ijs te bevatten. Ook over de herkomst van dat ijs bestonden
al ideeën. Inslaande kometen en meteorieten zouden het er hebben achtergelaten. Alleen was het nog nooit
waargenomen .. . tot het ruimtevaartuig Clementine in 1994 een bezoek van twee maanden aan de maan
bracht. Uit radarsignalen die door Clementine naar de aarde zijn gestuurd, blijkt dat er bij de zuidpool van
de maan een ijsveld van vijf tot tien meter dik en zestienduizend vierkante kilometer groot te vinden is.
Radarsignalen die door ijs worden weerkaatst zijn veel coherenter dan die van steenmassa's.
Toch hadden de onderzoekers moeite de signalen te interpreteren, wat er op duidt dat het ijs sterk vermengd is met gesteente. De vondst is niet alleen van theoretisch belang. Het ijs zou in de toekomst een
bron kunnen vormen voor waterstof en zuurstof, de twee belangrijkste componenten van raketbrandstof
Tanken op de maan en daarna profiteren van de veel kleinere zwaartekracht verhoogt de actieradius van de
raketten aanzienlijk.
(Uit maandblad EOS)
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Viervoeters in het bos
Bosbewoners zijn schuw

Als je in een bos wandelt, valt meteen de stilte op. Af en toe hoor je
een vogel, maar van de andere dieren, die er toch echt wel zijn, zie je
maar zelden iets. Dit komt doordat
de meeste bosbewoners schuw
zijn. Bovendien komen ze vaak alleen maar 's nachts te voorschijn,
als ze voedsel gaan zoeken.
Toch kun je op je wandeling wel
degelijk merken dat het bos veel
bewoners telt. Maar dan moet je
natuurlijk wel goed uitkijken. Bij voorbeeld naar holen, sporen,
vraattekens, voedselresten ...

Wil je de dieren zelf bezig zien, dan
zal je er 's avonds, na het invallen
van de schemering, op uit moeten
trekken.
Doe donkere kleren aan en wapen je
met een zaklantaarn. Dek het licht
hiervan af met een stukje rood plastic : dat schrikt de dieren minder af.
Zoek een beschutte plek op in de
buurt van een hol en ga daar zitten
wachten. Strooi eventueel wat
voedsel op de grond uit.
Je moet veel geduld hebben, maar
het loont beslist de moeite.

Konijnen zijn geen hazen
Een konijn graaft holen. Niet zomaar één hol per konijn, maar een
heel holenstelsel met gangen en ka mers. Daar leven ze in kolonies. In
zo'n hol worden ook de jongen geboren: 4 tot 10 jongen per worp, 4
tot 5 worpen per jaar. Die jongen
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wassen en kunnen ze op hun beurt
jongen krijgen!
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konijn

Hoe herken je een konijn?
Een konijn is kleiner dan een haas
en heeft kortere oren. Maar het duidelijkste herkenningsteken is het
staartje : bij een konijn dat loopt,
wipt de staart op en neer en zie je
de witte onderkant al van verre; de
haas drukt zijn staart naar beneden.

Reeën en herten
De ree is de kleinste hertesoort van
Europa . Reeën zijn erg schuwe dieren, maar met wat geluk kun je ze
in het bos wel tegenkomen. Als je
geen lawaai maakt, blijven ze soms
staan.
Net zoals de herten heeft ook het
mannetje van de ree (de reebok)
een gewei. Het is meestal kleiner
dan 30 cm en dus niet zo indrukwekkend. In het najaar werpen de
dieren het gewei af, maar er groeit
meteen een nieuw gewei, dat elk
jaar krachtiger wordt.
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Een verzameling "prenten"
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Haal rondom de prent alle blaadjes,
takjes en dergelijke weg . Maak dan
van een strook karton een ring die
je om de prent in de grond drukt.
Met wat takjes eromheen blijft de
ring staan .
Vermeng gips met wate r en roer
totdat je een dikke brij krijgt. Doe er
een schep zout bij om het gips sneller te laten drogen.
Giet nu een laag gipsmengsel in de
kartonnen ring en laat alles drogen
(15 tot 30 minuten volstaan).
Haal vervolgens het afgietsel uit de
vorm en leg het voorzichtig in een
kartonnen doos. Thuis laat je het

nog enkele dagen drogen, waarna
je met een zachte borstel de restjes
aarde afveegt . Je hebt nu een negatief van een prent.
Wil je een positieve afdruk, die natuurlijk veel echter is, dan maak je
van je eerste afdruk een nieuwe afdruk . Smeer wel eerst wat vaseline
op de negatiefafdruk, anders krijg je
het gips niet meer los.
Het resultaat is een natuurgetrouwe afdruk van de prent.
Wil je een verzameling prenten aanleggen, vergeet dan niet bij elke
prent de naam van het dier en de
vindplaats te vermelden.

leer ze kennen

Bosmuis
Grootte: 8-10 cm .
Voedsel: zaden, noten, insekten ...
Zeer actief nachtdiertje .

Everzwijn
Grootte: 120-160 cm.
Voedsel: wortels, muizen ...
Overdag actief.

Eekhoorn
Grootte: 20-25 cm.
Voedsel: noten, insekt en, eieren ...
Is overdag actief.

Vos
Grootte: 50-90 cm .
Voedsel: allerlei kleine dieren.
Nachtdier.

Konijn
Grootte: 35-45 cm (staart 4-8 cm).
Voedsel: gras, wortels, schors ...
Vooral 's nachts actief.

Ree
Grootte: 110-130 cm.
Voedsel: jonge scheuten van
bomen en struiken.
Schemer- en nachtdier.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
ing. P.I Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Telefoon: 0356214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna' s Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing) of tel. 035 6911 174
(hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

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

GoM.IB. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl

ofbij:
. mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd~ mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 15, nummer 2, 1998
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
opgericht 17 april 1984.

Het bestuur
~Voorzitter:

Penningmeester:
Leden:

J. Harder Betje Wolfflaan 41 1403 GP Bussum tel. 6937 858
G.M.J.B. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hilversum tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
J. Deijs Mercmiusstraat 17 1223 GW Hilversum teL 6858965
c.L.J. Tamminga-Smeulders, H. Toes, P.J. Vogel, vacature.

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:
Redactieadres:

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Bado, Ineke Marx, Gerard Peet, Belga Toes.
Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum

Secretaris:

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 juni 1998
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Uitnodiging en agenda Jaarvergadering
Jaarverslag van de secretaris
Financieel Jaarverslag Boekjaar 1997
Begroting Boekjaar 1998
Structuurschets Hilversum-Oost: waarom ZÓ, en niet anders?
Nieuwtjes over Anna's Hoeve
Tekenbeten: geen paniek, wel opletten geblazen
Duizend gulden van de B.K.O.
Schoonmaak met de Nassauschool
Vleennuizenwandeling op 7 juli a.s.
Toekomstvisie Hilversum 2015, ofwel "Bouwen in het groen"
Onderzoek naar nieuwe weg langs het spoor
Contributie al betaald?
"Courier" ziet er iets anders uit
U niek boekje: "Paaltje I (Dingen waar je op moet letten als je loopt) If
Mooie of slechte zomers?
Jeugdpagina
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

VerschUnt viennaal per jaar, omstreeks 1 febr., 1 apr., 1 juli, 1 nov.
OpJage: 900 exemplaren

UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op MAAN DAG 20 APRIL 1998
in een zaaltje van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat, hoek i-\nthony Fokkerweg te
Hilversum. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
l . Opening door de voorzitter
2. Notulen van de op 14 apri11997 gehouden jaarvergadering
(afgedrukt in de Courierjaargang 14 mlmmer 3, juni 1997)
3. Ingekomen stukken

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

5 Financieeljaarverslag 1997 (idem)
Ó Begroting 1998 (idern)

7. Verslag van de kascontrolecommissie

8 Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. a.Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: mcvr. C. Tamminga.
Voor de bestuurs\'acaiure (het 7e bestuurslid) is nog geen kandidaat gevonden.
b. Voorzitterschap.
In de jaarvergadering van 1996 heeft de heer J. Harder zich uitdrukkelijk voor de periode van
één jaar beschikbaar gesteld als voorzitter.
In de jaarvergadering van 1997 heeft hij zich bereid verklaard nog een korte tijd als
waamemend voorzirterte blijven optreden.
Helaas is er nog steeds niemand gevonden die bereid is het voorzitterschap op zich te nemen.
10 Rondvraag

PAUZE
11. De toekomst van Anna's Hoeve
Welk standpunt moet onze vereniging innemen met betrekking tot de Structuurschets
Hilversum-Oost, en welke actie moet daaruit voortvloeien?
Bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog geen voorstel geformuleerd dat aan de leden
ter beoordeling zal worden voorgelegd.
Zie ook het artikel "Waarom zo, en niet anders'?", verderop in dit nummer.
l2 . Sluiting
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
Ook niet-leden zÜn van harte welkom, maar aan eventuele stemmingen
mogen alleen leden meedoen.
Getracht zal worden de vergadering uiterlijk 22.00 uur te laten eindigen.

HET BESTUUR REKENT OP l JW AANWEZIGHEID!
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
.~

; ?
Het vori ge jaarverslag eindigde als volgt: "Het bestuur hoopt dat de in t 996 weer ingezette groei
zich in 1997 zal voortzetten, en dat ook onze activiteiten onverminderd voortgang zullen blijven
vinden." Aan het eind van 1997 kan worden vastgesteld dat beide wensen zijn uitgekomen.

BESTUUR
In 1997 bestond het bestuur uit de volgende personen:
j . Harder
Voorzitter
G.M.lB. Peet
Secretaris
1. Deijs
Pelmingmeester
mevr. H. Toes
2e Secr.-penningm./Ledenadm.
mevr. S.CG. Wark-Schlüter Lid
J.H. Wark
Lid
P.l VOf,rel
Lid
mevr. Chr. Tamminga
Lid
Li d
vacature

Aftredend 1999
Aftredend 2000
Aftredend 1999
Aftredend 2000
tot 14 april 1997
tot 14 april 1997
ing.14 april 1997; aftr. 2000
ing. 14 april ! 997; aftr. 1998

Pogingen om de bestuursvacature vervuld te krijgen hebben in 1997 nog niet tot resultaat geleid.
Evenmin kon een nieuwe voorzitter \vorden gevonden. JelJe Harder, vanouds eigenlijk vicevoorzitter van onze vereniging, heeft te weinig tijd beschikbaar om het voorLitterschap naar
behoren te vervullen. De overige bestuursleden vervullen zo goed mogelijk de (voornamelijk
representatieve) taken waar de voorzitter niet aan toe komt.

LEDENBESTAND
In 1997 groeide ons ledental van 715 leden (inclusief 28 huisgenootleden) tot 8281eden (inclusief
100 huisgenootleden), een netto stijging van 113 leden (inclusief een stijging van 72 huisgenootleden). Huisgenootleden zijn leden die wel contributie betalen, maar geen eigen ledenblad ontvangen omdat zij 1 blad per adres voldoende vinden. Onder de leden die voor 1997 minimaa12x de
jaarcontributie hadden betaald, is in juli een actie gehouden waarin huisgenoten werden gevmagd
zich afzonderlijk als lid aan te melden. Zoals de cijfers laten zien, is hier goed op gereageerd .
In het gehele jaar zijn in totaal 164 nieuwe leden ingeschreven en zijn er 51 afgevoerd wegens
overlijden, opzegging (meestal wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de contributie
(25x). Niet-betalers zijn meestal ook verhuisde leden die voor ons onvindbaar zijn geworden omdat
zij hun nieuwe adres met hebben doorgegeven.

ANNA'S HOEVE COURIER
1 Anna's Hoeve
Ons ledenblad verscheen in 1997 geheel volgens plan 4 x, omstreeks
1 februari, 1 april, 1 juli en 1 november.
De redactie bleef ongewijzigd en bestond het hele jaar uit de bestuursleden G. Peet en mevr. H. Toes, en de niet-bestuursleden mevr. H. Bado
en mevr. 1. Marx.
Het aantal pagina's van de Courier was 68: opnieuw een record (vorig
jaar 66 pagina's). Bij het eerste en tweede nummer werden bijlagen
verspreid, resp. een gemeentelijk vouwblad "Vervuiling van vijver- en
grondwater: wat doen we er aan?" en een eveneens gemeentelijke
brochure "Hilversum Oost: kans op verandering" .
»

Courier
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De oplage bleef 900 exemplaren, bestemd voor de leden, de pers, enkele andere vereni~l1ngen en
organisaties waannee wordt samengewerkt, en alle gemeenteraadsleden. De rest wordt gebruikt
voor ledenwerving.

Het vunen van de Courier IS voor de redactie nooit een probleem. Het is alleen jammer dat er van
de leden vrijwel geen reacties binnenkomen, althans ,geen schriftelijke reacties, die voor publicatie
gebruikt kunnen worden. Wel \yerd vaak vemomen dat "het boekje" (waarmee dan meestal het
ledenblad wordt bedoeld) hoog ge\vaardeerd wordt, en dat is voor rednctie en bestuur leuk om te
horen.
De bezorging van de Courier gebeurt voor het grootste deel door vr~jwilligers,waarmee de
vereniging zeer veel ponokosten bespaart Zonder deze vrijwilligers zou de minimum contributie
nooit f 3,65 kunnen blijven.
Het drukken van de Courier wordt door een van onze leden verzorgd bij wijze van vrijetijdsbesteding, tegen vergoeding van nauwelijks meer dan de reële kosten. Onze drukker liet ons echter
weten dat deze taak hem gezien zijn leeftijd toch wel wat te zW'aar begint te worden. De eer~ie
stappen zijn gezet om in 1998 de Courier op een andere manier te gaan produceren, zo mogel~jk
zonder kostenverhoging.

RESTlJlJRSVERGADERINGEl\
In 1997 kwam het bestuur 7 maal in vergadering bijeen, telkens om beurten bij één van de
bestuursleden thuis. In Twee vergaderingen waren ane bestuursleden aanwezig, viermaal ontbrak er
1 bestuurslid, eenmaal ontbraken er 2.
Buiten de vergaderingen vindt er tussen de bestuursleden zeer veel informatie--uitwisseling en
overleg plaats, vooral tussen de secretaris, de penningmeester en de ledenadministratrice.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 14 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en
werd bijgewoond door ca. 35 leden en ca. 10 belangstellenden.
Na de formele vergadering en de pauze werd de rest van de avond ge\vijd aan de problematiek van
Hilversum-Oost (presentalie door hr. A. Simon van de gemeeme Hilversum) en de Discussienota
Hilversum-Oost (af.;tudeerscriptie van twee studenten van een Agrarische Hogeschool). In de
daaropvolgende discussie bleek er onder de aanwezigen veel weerstand te zijn tegen
verstedelijkingsplannen in de omgeving van Arma's Hoeve en het opofferen van een deel van het
bestaande natuurgebied, om sanering van de vervuilde f,'fond en waterbodems mogelljk te maken.

ACTIVITEITI~N

IN HET TERREIN

De in december 1994 gevormde "bosv,:erkploeg", bestaande uit
enkele bestuursleden en gewone leden, heeft in J 997 ca. tOO
werkuren gemaakt. Er is nog steeds een vaste afspraak voor de
tweede woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 UUf,
uitgezonderd twee zomermaanden. In onderling overleg worden
extra werkmiddagen tussengevoegd. Er wordt vooral Amerikaanse
»
vogelkers (prunus) verwijderd en zwerfvuil opgeruimd.

.\'

\\

•

-6Er is op 20 woensdagmiddagen in het terrein gewerkt, met gemiddeld bij na 3 vrijwilligers
gedurende 2 uur. Zowel het aantal werkdagen als het aantal deelnemers is helaas gedaald ten
opzicbte van 1996.
Daar staat tegenover dat er in 1997 weer twee keer een werkmiddag kon worden georganiseerd met
de groepen 7 en 8 van de Nassauschool. Op 25 april was er een schoonmaakactie, en op 24 oktober
een heide-actie, voor het verwijderen van boompjes en struiken Geprobeerd zal worden om hier
jaarlljks terugkerende evenementen van te maken.
In april zijn er door het Goois Natuurreservaat grote hoeveelheden hout weggehaald onder de
bruggen van Anna's Hoeve. Hier hadden wij op aangedrongen. Vrij\villigers van onze bosploeg
,hebben bij deze actie een handje geholpen.
Voor de vierde maal werd er op een zomeravond een vleem1tlizenexcursie gehouden, dit jaar op
dinsdagavond 24 juni, voor het eerst niet op Anna's Hoeve maar in het gebied van het Laarder
Wasmeer. De belangstelling voor deze excursie was groot (ca. 40 deelnemers), maar het aantal
waargenomen vleermuizen bleef hel.aas achter bij de verwachting, moge! ij k wegens de lage
temperatuur op die avoTlcl.

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE
In de loop van 1997 kwam er geleidelijk iets meer duidelij kheid over de plannen van de gemeente
Hilversum met Anna's Hoeve.
Allereerst vond op 9 januari de presentatie plaats van de Discussienota Hilversum-Oost. ln oktober
1996 was ons bestuur benaderd door twee studenten Rui mtelijke Planvorming, die op initiatief van
het G.N .R. en in opdracht van het G.N. R en de gemeente Hilversum waren begonnen aan een
studie-opdracht over de problematiek van Hilversum-Oost. Na interviews met vele betrokkenen
(waaronder onze verenigi ng) hebben zij een discussienota geproduceerd, met een aantal
mogelijkheden voor de toekomstige herinricbting van bet gebied Hilversum-Oost na de
hodemsanering. Alleen het In dit rapport genoemde Z.g. autonome scenario (d.w.z. wel saneren
maar verder vrij\vel niets veranderen) voldeed aan de wens van onze vereniging om het bestaande
natuurgebied na sanering intact te laten. Dit is echter niet \:vat de gemeente wiL en helaas lijkt het
ook financieel onhaalbaar. De twee andere scenario'S in het rapport gingen uit van een kleinere dal1
wel grotere mate van verstedelÜking. fn het derde scenario bleef er van Anna's Hoeve vrijwel niets
over. In het als ideaal compromis gepresenteerde '\vensbee1dscenario" werden de Speelweide en
Speelweidevijver veranderd in een kantoorlandschap rondom een nieuw station Hilversum-Oost.
Ten onrechte werd de indruk gewekt dat alle geInterviewden met dit scenario zouden kunnen leven .
TUdens de Jaarvergadering, die na de pauze o.m . aan deze discussienota "vas gewijd, bleek
duidelijk de weerzin van onze leden tegen deze oplossing.
In februari publiceerde de gemeente de brochure "Hilversum-Oost:
kans op verandering" . Hierin werd uitvoerig aandacht besteed
aan de problematiek van het gebied van Anna's Hoeve en
omgeving. Over de ernst van de bodemvervuiling bestaat geen
verschil van mening. De brochure schetste echter daarnaast
een nodeloos negatief beeld van dit gebied. blijkbaar om de
lezers voor te bereiden op "verbeteringen" die de gemeente in
petto had. Concrete aanwijzingen over de plannen stonden er
echter nog niet in.
Op 23 september organiseerde de Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" een ledenavond,
gewijd aan Alm a's Hoeve en de problematiek van Hilversum-Oost. Bij die brelegenheid toonde de
gemeentelijke prqjectleider voor Hilversum-Oost voor het eerst een schetsje waarin \vas te zien wat
al zo lang werd vermoed: de gemeente wil de Speelweide en Speelweidevijver gebruiken als
nieuwe plaats voor de sportvelden van HSV Wasmeer en De Zebra's.
~»

•
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In september werd ook bekend dat er rijksgeld was toegewezen voor sanering van het gebied bij de
voormalige Wielerbaan. Deze saneringswerkzaamheden kunnen al in 1998 van start gaan.

In november publiceerde de gemeente de door een extern bureau opgestelde (ontwerp-)
"Toekomstvisie Hilversum 2015 ". Hierin kwam het schrikbeeld van het "dynamische scenario" uit
de discussienota opnieuw om de hoek kijken, in de vorm van het niemve begrip "A27-iocatie ": de
Hilversumse natuurgebieden tussen de bebouwde kom en (globaal) de A27, die volgens genoemde
toekomstvisie bebouwd zouden moeten gaan worden om inwonertal en werkgelegenheid van
Hilversum op peil te houden. Op verschillende manieren heeft onze vereniging fel geprotesteerd
tegen deze toekomstvisie. Definitieve besluitvorming over de toekomstvisie zal plaatsvinden na de
gemeenteraadsverkiezingen in 1998.

In december werd bekend dat de Structuurschets Hilversum Oost, waarin de gemeente haar plannen
mel Allna's Hoeve e.o. voor de komende 6 à 10 Jaar ontvouwt, gereed was enin januari 1998
gepresenteerd zou gaan worden_
Verder \verd er gedurende het h:rehelejaar t997 door de provincie Noord-Holland gewerkt aan een
nieuw Streekplan voor Gooi en Vechtstreek voor de periode 1998-2010, vast te stellen in 01.10ber
1998. Tn maart besloot het bestuur zich ook hierin te gaan verdiepen. In mei werd contact gelegd
met de provincie. 1n de rest van het jaar heeft het bestuur meegedaan in de streekplanprocedure .
o.a. door deelname aan infonnatie- en discussiebijeenkomsten.
In oktober zijn de Hilversumse politieke partijen benaderd met de vraag om zjch uit te spreken over
de herinrichting van Anna's Hoeve e.o. na de sanering. De ontvangen antwoorden waren bestemd
voor pllblicatie in de eerste Comier van 1998_ met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezi ngen.

PUBLICITEIT

"----'

Ook in 1997 zij n Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in het
nieuws geVv-eest
De volgende onderwerpen leverden een or meer berichten, artikelen of
brieven op in de lokale pers (dagblad de Gooi- en EemlandeL reclamevveekbJaden Gooi en Eembode eniof GOOlS Weekblad):
• Januari: een redevoering door gewestde1egecrde P. Quist die meer ruimte wil voor
bedrijventerreinen;
• Februari: Grote vissterfte in de vijvers van Atma's Hoeve, ontdekt na het invallen van de dooi ;
• idem : Interview met wethouder vVolfn .a.v. het verschijnen van de brochure "Kans op
verandering" :
• Maart: Waterstand extreem laag, en ernstige vervuiling van de wegbermen in Amla's Hoeve;
• April: Avond over toekomst van A1111a's Hoeve (onze jaarvergadering);
• idem: Schoonmaakactie met de Nassauschool;
• Mei : Slib vijvers A tltl a's Hoeve te gevaarlijk om droogte liggen ;
• Mei en september: Hengelwedstrijden voor de jeugd, georganiseerd door de Hengelsportvereniging Hilversum;
• Juni : Vleermuizenexcursie;
• September: Lezing over Hilversum-Oost en Anna's Hoeve bij" Albertus Perk" ;
• Oktober: Gemeente gaat uit van verplaatsing van sportvelden naar Anna's Hoeve:
• November: Zorg van onze vereniging over bouwplannen EemeroordfNieuwenoord;
• December: Nieuv,,'e problemen met de waterstand en de oplossing daarvan;
• idem : Bouwplannen van Patrül10nium voor Hilversum-Oost.
Met diverse onderwerpen k--wamen wij voor de microfoon van de lokale omroep Radio Hilversum.
De vissterfte in februari haalde een actualiteitenrubriek van Radio Noord-Holland.
»
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-8De vereniging presenteerde zich in september voor de derde maal op de Hilversumse cursus- en
vrijetijdsmarkt, voor de tweede maal tijdens de Maple LcafLoop van de Gooise Atletiekclub, op de
eersle zondag van november gehouden op A!ma's Hoeve, en eenmalig tijdens de ledenavond van
"AJbelius Perk" in september, gew~jd aan Hilversurn-Oost en Anna's Hoeve . Al deze gelegenheden
leverden nieuwe kdtlJ op

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
Onze vereniging kent diverse vormen van samen verking met verscheidene organisaties, zoals de
stichting het Goois Natuurreservaat, de stichting Natuur en Milieu Educatiecentrum, de stichting
' Jvlilieutijdschrift De Wijde Blik, de stichting Landschapsbeheer Noord-Hoiiand, en het
Overkoepelend vVijkoverteg (stichting OWO) . Daarnaast I:Un er incidentele contacten met de
sportverenigingen (Wasrneer en De Zebra's), de Hengelspol1vereniging Hilversum (HSV), en de
Stichting Viscentra Gehandicapten. Het bestuur heeft in 1997 besloten tot uitbreiding van de
samemverkingscontacten, en \vel met de Vereniging Leefmilieu het Gooi de Vecht streek e.o., de
Vereniging van Vrienden van het Gooi , en de Dudokstichting. Met de eerste twee zijn de contacten
verstevigd; met de Dudokslichting is dat nog niel gejukt

in 1997 ging in de gehe1e gemeente Hilversum de dienst "Buurt en Beheer" van start. Otl.L:e
vereniging wordt beschouwd als één van de actieve buurtbe\vonersorganisa1ies in het werkgebied
van Buurt en Beheer Oost. Wij hebben bij Buurt en Beheer enkele wensen gedeponeerd met
betrekking tot de Weg over Anna's Hoeve (parkeren, schoonmaak en snoeÎèI1 langs de berm, illegaal
overnachten op bet parkeerterrein). Dit nieuwe contact heeft helaas nog niets opgeleverd.
Wel zijn er gunstige ontwikkelingen met betrekking tot het handhaven van de waterstand
van de vijvers. Als gevolg van de lage grondwaterstand eH het gebrek aan regen viel een
groot deel van de vUvers in april bUna droog. Bij de gemeente zijn ze daarvan zo
geschrokken dat bij de provincje toestemming werd gevraagd (en gekregenlom rneer
water op te pompen, om de oevers nat te houden . Onze 'v ereniging werd gevraagd om aan
de belle trekken zodra de oevers droog dreigden te vallen. Diverse' malen is op ons
aandringen de bronpomp aangezet. Overigens is in 1997 de verantwoordel~jkheid voor
het waterpeil formeel overgegaan van de gemeente naar het Hoogheemraadschap.

In november ging het saneringsonderzoek van stari voor o.a. het Laarder Wasmeer en de
vijvers van Anna's Hoeve ("Wateren IJ"). Onze vereniging kon als "agendalid" toetreden iot de
projectbegeleidingswerkgroep, zodat wij op de hoogte blij ven van de stand van zaken.
Tenslotte i~ er vanzelfsprekend veel contact onderhouden met bet Goois Naluurresen.:aat over
allerlei praktische zaken, waaronder helaas dikwijls meldingen van vernielingen en vermissingen.
In1997bvam het ontwerp-beheerplan 1998-2007 in de inspraak. Wij konden met het plan
instemmen en hadden geen inhoudelijke aanmerkingen.
In december waren wij tweemaal te gast bij het G.N R Eenmaal voor het jaarlijkse overleg over
allerlei zaken van onderhoud en beheer, en eenmaal voor de "kerstbijeenkomst" voor alle
vrijwilligers .

SLOT
Samenvattend kijkt het bestuur met tevredenheid terug op het verenigingsjaar 1997.
Met de publicatie van de gemeen1elijk.e Structuurschets Hilversum-Oost en de besluitvorming over
de ToekolTIstvisie Hilversum 2015 lijkt 1998 echter voor de toekomst van natuurgebied AIUla's
Hoeve bet jaar van de waarheid te worden. Ongetwijfeld gaat dit voor de vereniging weer -veel werk
met zich meebrengen. Het bestuur hoopt daarbij op daadwerkelijke steun van zoveel mogelijk
leden.

*
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Financieel Jaarverslag Boekjaar 1997
lJitgaven

Inkomsten
Saldo Kas per 1-1-1997
Saido Giro pef 1- 1-! 997
Saldo Bank per 1-1-1997
Saldo Plusrekening per 1-1 -1997
':'Totaal saldi per 1-1-1 CJ97

f

lJO,08

j

2040.85

f ~712~5S
f 8939,90
f 14823,38*
r

Contributie
Rente (Jüo
Rente Bank
Rente Plus
Verkoop Jubileumboekjes

.r
f
.I
1

j

f
J'

J

6532,57
7,61
24,81
253 . 44

J

"[
J'

.J
J

.!

fr
I

J
[

"

f
{
J

Vergllderko81en

+

Saldo Kas per 3 1-12-1997
Saldo (Tiro per 3 }-11-1997
Saldo Bank per :n -12-1 997
Sakio Plusrekf'ning per 31 -1 2-1 99ï
"Toraal saldi per 31-12-1997

.I

"

6!J)O
586.20
201,65
"t87,90
2926,82
126,78
556,50
420.88
173,40
256.,25

171,00

t :[ 1812,8}

Totaal

I"

Kamer van Koophandel
Kantooïbelwenel1
Diverse activiteiten
Lief en Leed (RepreSenlil!ie)
Anna'~ Hoeve ComiCi
Drukwerk
Portokoste11
L edenadminist nn ie
Schoonmaakacties + Bos\-verk

.(

"(
f

J

t 78,38
! 788)8
4855A3
9}93~34

f

}6015 ,43*

Totaal f 21812,81

Begroting Boekjaar 1998
Inkomsten

t Jitgaven

Saldo eind 1997
Contributie
Giften
Rente

j 16015,43

f 7000,00
I 1000,00
I 300,00

Totaal

f

24315,43

Kantoorbehoe ften
Lief en leed (Representatie)
AIUla's Hoeve Courier
Drukwerk
Pottokoslen
Ledenadm inistratie
Scnoonmaakacties+Boswerk
Vergaderkosten
Kamer van Koophandel
Diverse activiteiten
Saldo eind 1998
Totaal

I

f

650,00
'
-., Oe).
.
j 5)\),}
f 4000,00
r 350.,00
I 650,00
f 450,00
f 250,00
f 350,00
f 61,00
.I 950,00
16054,43

.I

24315.43
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HII-, VERSUM-OOST:

WAAROM ZO, EN NIET ANDERS?
Op woensdagochtend 4 maart (de dag van de gemeenteraadsverkiezingen) heeft een delegatlC van
ons bestuur in het raadhuis een onderhoud van een uur gehad met (aftn::dend) wethouder Sjors \tVolf
en ambtelijk projectleider AJfons Simon, de drijvende krachten achter de "Stfllctuurschels
Hilversum-Oost" .
' Centraal stond onze vraag, waarom er in de Structuurschets is gekozen voor toekomstige
verplaatsing van de sportvelden naar een deel van het bestaande natuurgebied AnnD's H(leve.
Waarom is er niet geprobeerd de problemen van l-litversum-Oost (zoals bodemvervuiling, en stank
vall de rioohvaterzuiveling) op te lossen BlNNEN het beschikbare gebied, dus de bestaande
rioolwaterzuivering, sportvelden en braakliggende grond, zonder cr een stuk bestaand natuurgebied
voor op te offeren? On bestuur kreeg daarop de volgende antwoorden .
Vaststaande randvoorwaarde voor iedere oplossing is dat de sportclubs in Hilversum-Oost kunnen blijven. Een lang\verpig spoJicomplex
langs de Anthony Fokkerweg is erg onhandig, en zou een grote barrière
vormen tussen de bestaande slad en de nieuw te b01rwen \Yoni ngen.
(Dat er nieuwe woningen moeten komen staat ook vast, anders kan de
gemeente haar deel niet betalen van de torenhoge kosten van hel saneren
van de vervuilde gronden.)
De enige andere mogelijkheid zou zijn: de sportvelden op (een deel van)
de plek van de huidige rloohvaterlUivering. Maar die plek komt pas
beschikbaar nadat er een nieuwe zuivering is gebouwd. Er zou dan dus
voor vele jaren een andere, tijdelijke plek voor de spoI1veiden gevonden
moeten worden. Zo'n plek is er niet, zeker niet "over het spoor" of in
Hilversum-Noord, maar ook niet in de rest vao Hilversum. En bovendien
zou zo'n noodoplossing miljoenen guldens extra kosten.
Hierbij maken wU de opmerking dat er vorigjaar een afstudeernota was van twee studenten
ruimtelijke ordening, waarin wel degeiijk de spOltvelden moesten verhuizen naar een plek waar nu
de rioo!watel7tÜVering ligt. Tijdens de presentatie in Velp antwoordde een Hilversumse gemeenteambtenaar desgevraagd dat er voor de sportvelden wet een t~jdelijke oplossing was te vinden. Nu
puntje bij paaltje komt, zegt de gemeente dal zo'n oplossing er NIET is
Niettemin heeft Sjors vVolf onze vereniging uitgenodigd om met alternatieve voorstellen te komen.
Bij de gemeente zullen ze die voorstellen dan doorrekenen, zodat duidel ijk v/ord1 -vvat ze extra
kosten aan tijd en geld. Hij ziet overigens een risico dat bij al te grote complicaties een van de
betrokken pari (jen, bijvoorbeeld de Provincie of het Hoogheemraadschap, zou kunnen ailwhen
waardoor het hele feest niet kan doorgaan en het opruimen van de vervuilde gronden wellicht nog
véél langer op zich zal laten \vacbten. Mei de rioolwaterzuivering moet overigens in ieder geval iets
gebeuren, ofwel renovatie ofwel nieuwbouw".
Het bestuur van onze vereniging is nu druk bezig om .. met hulp van externe deskundig~n" te
beküken of er haalbare alternatieven voor de gemeentepJannen zijn te bedenken. Hopelijk zal
bierover op de avond van de Ledenvergaderi ng meer bekend zijn.

*

•
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NIEUWTJES OVER ANNA'S HOEVE
Het Goois Natuurreservaat is in februari flink bezig geweest op Alma's Hoeve. Rondom de
accumulatievijver is snoeiwerk gedaan, op verzoek van de Dienst Waterbeheer en Rioleringen van
het Hoogheemraadschap. Men heen daarna ook wat klussen opgeknapt waar onze vereniging om
gevraagd had. De vervallen bielzen bij de vi . plaats /ijn venvijderd, evenals het hinderlijke restant
van een betonnen paaltje middenin een pad bij de spoorbaan. De ingang van het Berkell1aan~je is
voorzien van een nieuwe rij paaltjes om auto's tegen te houden. De overstort tussen de vijver van
het Witte Strandje en het vennetie ernaast (de natuurl ijke poel) is schoongemaakt, zodat er bij een
hoge waterstand weer vrijelijk water het ven kan inlopen. Een oudere verbinding die een paar
decimeter lager ligt is (door een van onze leden) ook vrijgemaakt.
De schoongemaakte overstort heeft in maart rneteen dienst kunnen doen. Want begin maart is er erg
veel regen gevallen, zodat er ook in het vetmetje \veer water kvvam te staalt
De \vaterstand op Atma's Hoeve is als gevolg van de regen prima, zoals ook op de grafiek is 1e zien.

260 cm boven NAP
240

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
- - - - - - - _ - __ - _________________________________________________________ .___ _

220

- - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - ______________________________________.

st reefpe i 1

200
180
160

140
120 .L
1

jun

-- I .....

...... L ................. _ 1.
1 jul

1 aug

1
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1 feb

1

1998

Hel paadje tussen de vijver van het Witte Stmndje en het eerdergenoemde vennetje is sinds enige
tijd versperd door een reusachtige tak van een wilg, die er kennelijk is afgewaa id
Een aanta! jaren geleden bleken er hU dit paadje roodwangsierschildpadden voor te komen. Een
paar strenJe winters leken aan deze idylle een eind te hebben gemaakt maar recent is er toch weer
een schildpadje waargenomen. We zien de eerste anaconda op Anna's I-loeve met belangstelling
tegemoet. ....
De bosploeg werkt nu aan de venvUdering van Amerikaanse vogelkers in de percelen langs de Weg
over Anna's Hoeve tussen de Berf,rvijver en de snehveg.
Langs de Weg over Arma's Hoeve is men bezig geweest met de aanleg van een glasvezelkabel
tussen Hilversum en Amersfoort. 111 de berm langs het fietspad is nog te zien waar men de kabel
ingegraven heeft.
De nieuwe folder van cle NS-wancleling die ook over AllHa's Hoeve toopt is uitgebracht (De route
moest een beetje worden veranderd omdat de gemeente een gat in de vangraillangs de Weg over
Arma'sHoeve heeft dichtgemaakt Het werd daardoor bezwaarlijk om wandelaars hier te laten
oversteken.) De nieuwe routebeschrijving is perfect, maar de markering in het terrein moest eind
maart nog aangepast worden.

apr

•
-12Onze vereniging wordt in de folder ook genoemd:
U loopt ongeveer 2 km door het natuur- en recreatiegebied Arma's Hoeve. Dit gebied is in de
deliiger en veertiger jaren aangelegd als werkverschaffingsproject. De grote vijver dretgt binnen
enkele jaren opgeofferd te worden aan stadsuitbreiding van Hilversum. De Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve e.o. werkt samen met het Goois Natuurreservaat aan instandhoudmg::
H

..

Over wandelen gesproken: nu de lente volop is aangebroken, is het méér dan de moeite \vaard om
eenvvandeling door Amla's Hoeve te maken. U kunt genieten van de bloesems van de
krentenboompjes, en van het frisse jonge groen aan bomen en struiken. En talloze vogelsoorten
laten zich horen. Mocht U een "kenner" zijn en zeldzame vogels waarnernen in Anna's Hoeve : iaat
het de redactie weten 1

TEKENRETEN:

GEEN PANIEK, WEL OPLETTEN

GEBL.(~ZEN·

Teken zij n piepkleine, spinachtige bees~jes die voorkomen op (liefst vochtige) plekken in bos en
veld, in afwachting van een passerend zoogdier (een mens is dus ook prima!) om a,m te klampen
voor een slokje bloed. Een teek voel je niet over je lij f lopen, en ook van de beet merk je niets.
Uiteindelijk zie je hem vanzelf, omdat hij blijft zitten tot hij vol getankt is - dan heeft hij de omvang
van een ervvt.
Sommige teken zijn dragers van ziektekiemen. In Nederland kan je via een
teek alleen de ziekte van Lyme krijgen; een aandoening waarje in eersle
instantie weinig van merkt, maar die kan resulteren in akelige ziekteverschijnselen van het zenuwstelsel, de gewrichten en het hart. In een vroeg
stadium is de ziekte goed te bestrijden met antibiotica. Meer naar het
zuiden en oosten van Europa kunnen teken ook andere enge ziektes
overbrengen.

teek

In eerste aanleg is het dan ook zaak te voorkomen dat je door een teek gebeten wordt: in de natuur
goed sluitende kleding dragen en zoveel mogelijk op paden blijven. Als loch een teek op het
lichaam ontdekt wordt, moet hij zo spoedig mogelijk verwijderd \vorden. De teek dicht bij de huid
vastpakken en tegen de klok in losdraaien als een schroef. Blijven draaien, hjj komt echt tos! (Je
kan ook een speciaal tekenpincet gebruiken.) Soms breekt het snuitje af - niet erg, dan heb je aneen
een SOOlt splinter in je huid. N IET goed is het om de teek met middeltjes te lijf te gaan ~petroleum,
slaolie, alcohol of wat dan ook), omdat hij dan misschien smetstof in het bijtwondje spuit, waardoor
juist infectie kan ontstaan.
De teek is verwijderd? Dan het wondje ontsmetten, en - héél belangrijk - de datum noteren, plus de
plaats op het lichaam waar de teek zat. In de eerste weken na de beet die plek regelmatig
inspecteren. Ontstaat er een rode vlek rond de beet, die in enkele dagen groter wordt en daarna
vanuit het midden opheldert, dan moet je onvenvijld naar de dokter.
Overigens kunnen ook huisdieren de ziekte van Lyme krijgen. De verschijnselen zijn hoge kOOlis,
gebrek aan eetlust en stijve gewrichten. Kijk dus hond of kat geregeld na en verwijder eventuele
teken onmiddellijk. En natuurlijk weggehaalde teken vernietigen.
.

*
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DLIIZEND GLlLDEN VAN DE 8.K.0.

to/u: Oe

• De symbolische cileques
worden overhandigd aan
de heer Holthuizen van
het GNR en de heer
Deys (tweede van rechts)
van Vrienden van Anna's
Hoeve, die daar duidelijk
veel plezier in heeft

~F(}onbl)Je

Op donderdag 12 februari j L was het bestuur van onze vereniging uitgenodigd door de B.K.O . de belangenvereniging bt.:\HmerS k..amerlingh Onnc:sweg. Deze verenigmg h\~eft zich onlangs in een algemene ledenverf!adenng
ontbonden. tiet ......ede! Jal noL'.-- Hl de \ erenie.me.skas
zat. IS "-u.eschonken aan
......
......
dne instellmgen c q \ eremgingen In het Gooi het GOOIS Natuurreservaat (G N.R. l. de C!mic!owns.
en onze verenigin~! In het kan100r van het G N R. vond de o\erhandlging van de cheques plaats.
Onze penninbJTneester. de heer J DeiJs, mocht een cheque \ an f 1000 in ontvangst nemen. Een
bedrag dat altijd welkom ts. ook al kunnen we er op dil moment nog geen precieze be"telTlming
voor aamvi,Jzen. In de begroting \ OOI 1998 l::' deze f 1000 bij de ont\-angsten opgenomen onder
"(liften"

*
SCHOONMAAK MET DE NASSAUSCHOOL
Op vrijdag 27 maart ",as er weer een werkmtddag met de Nassuuschool georganisecnj Deze keer
\verd er een schoonmaakactie gehouden. Om J uur kwam groep 8 met 22 kinderen en een
leerkracht. Onder leiding van via mensen van onze vereniging (drie bestuursieden en een lid van de
bosploegl Lijn ze begonnen met he! ~choonmaken van lel talud vanaf de Anthonv FoUerweg
Liebergerweg tot de spoorbaan
Tegen :2 uur \'.. as er limonade en wat lekkers voor de kinderen. hj gingen daarna weer terug naar
school, maar toen kwam groep 7 met ::'7 kindelcn en twee leerkrachten Met deze groep 7ijn de
Llebergenveg (vanafde slagboom) en het Berkenlaan~)e onder handen genomen. Om 3 uur was er
ook \001 deze kinderen ltm.onade met wat lèkker"
Hel resultaat van deze middag was dat er l2 zakken vuil uit het bos zijn
gehaald. en een kastje, een campingstoei en een auto-unlaat
Het \\as een gezellige middag met heerlijk weer.
In het naJaar komt er v-veer een werkmiddag, maar dan gaan
we \veer zagen en hakken I
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VLEERMUIZENWANDELING OP 7 JULI A.S.
1:.°98
...... /

toon

echo

,,~

"\".
De yleermuis neemt een prooi waar.

Het lijkt nog ver weg, maar noteert U alvast de datum 7 juli? (De volgende Courier kan voor dit
bericht misschien net te laat komen.) Op die dinsdagavond is er "veer een vleermuizenexcursie in Anna's Hoeve. Met behulp van een bat-detector (vleermuisgeluiden-verklikker) kunnen
vleermuizen worden opgespoord, en met wat geluk kmmen ze in het schemerdonker ook gezien
worden. Verzamelen om 22.15 uur bij de slagboom, Liebergerweg / hoek Anthony Fokkef\veg.

*
TOEKOMSTVISIE HILVERSUJ\<12015,

OF\\''EL ....

"BOUWEN IN HET GROEN"
De Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" heeft naar aanleiding van het rapport
Toekomstvisie Hilversum 2015 een brochure uitgegeven onder de naam "Hilversum, laatje niet het
bos insturenI" (voor een luttel bedrag van ca. f 7 verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel).
Zoals uit de titel blijkt is de Historische Kring niet blij met de plannen van de Toekomstvisie om "in
het groen" te gaan bouwen,. d.w.z. buiten bet huidige stedelijke gebied. De samensteUers van de
Toekomstvisie denken aan woningbouw en/ofbedrijfsterreinen op Atma's Hoeve, de Laapersheidc,
de Monnikenberg en een deel van de Wesierheide (het Corversbos wordt zelfs overwogen!); verder
is er sprake van een \veg van Crailo naar het Mediapark over de Westerheide, en een verdiept
aangelegde snelweg over de Hoomeboegse Heide. In de brochure van de Historische Kring wordt
hiertegen met vee! gezond verstand stelling genomen.
Een van de cntici in de brochure is Professor H. Verbruggen, hoogleraar internationale milieueconomie en plaatsvervangend directeur van het Instituut voor MiJieuvraagstukken van de Vrije
Universiteit. Hij woont in Hilversum en heeft ook in de Gooi- en Eemlander op heldere wijze de
Toekomstvisie becommentarieerd.
Hij betoogt dat de gemeente Hilversum zich moet concentreren op haar goede woonklimaat en de
rondom aanwezige natuur, en noemt deze twee de "gouden eieren van Hilversu.rn", die optimaal
moeten worden uitgebuit Volgens Verbruggen houdt men zich in de Toekomstvisie teveel bezig
met hoeveelheden: méér inwoners, méér winkels, méér bedrijven, méér scholen. Dit heeft tot
gevolg dat of\vel het stedelijk gebied dramatisch verdicht moet worden, ot\vel moet ~Norden
overgegaan tot aantasting van de omliggende natuurgebieden. In beide gevallen "'.vorden de "gouden
eieren" opgesoupeerd, wat afbreuk zal doen aan het w'elzijn van de Hilversumse bevolking.
Verbmggen wijst erop dat de gemeente kwaliteit hoog in het vaandel zou moeten dragen: een nóg
beter woonklimaat, kwaliteitswinkels, hoogw-aardige economische bedrijvigheid, gespecialiseerde
onderwijsvoorzieningen. Niet méér van alles, maar beter '
»

-15Aardig is dat Professor Verbruggen en passant de vloer aanveegt met de cljferm.atige onderbouwing
van de Toekomstvisie Er wordt namelijk gesuggereerd dat Hilversum per se 80.000 inwoners moet
hebben, omdat anders de gemeentelijke financiën ontoereikend zullen blijken en het voorzieningenniveau wordt aangetast, nergens wordt echter verklaard wat hiermee precies bedoeld wordt en
welke voorzieningen we dan zouden rnoeten missen (minder bioscopen? minder zIekenhuis?
minder openbaar vervoer? lagere wethouderssa!arissen?), Daarnaast strookt het gegeven getal van
de woningbezetting in 2015 niet met de statistische verwachtingen voor het gehele land, wat
betekent dat 3000 van de 5000 à 6000 geplande woningen niet gebouwd zouden hoeven '.vorden,
De gemeente en het adviesbureau dat de Toekomstvisie heeft samengesteld zijn op deze twee
Jrl k<ll'
<l!lnOe"nrolren
tl'-::tar een ahdAet'de "erk 1a r t'nO
}lehben 7e "l'pt kunnen·· b-",
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............ · \..T
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..... "ódus worden dat er plannen "vorden gelanceerd die voor onze woonomgeving heel ingrijpend zijn,
maar ,vaarvan de \vetenschappelijke onderbouwing niet deugt. Ook moet helaas \-vorden geconcludeerd dat buiten de Historische Kring, Professor Verbruggen en de Vereniging van Vrienden van
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bos insturen!" geeft hun meningen \-veer over de ideeën om in het groen te gaan bouwen,
Gemakshalve en omwi He van de beknoptheid beperken wij ons hier tot de meningen over het
bouwen op Anna's Hoeve, Alle politieke partijen, op één na, vonden dat alleen de
woningbomvpJannen uit de Structuurschets Hilversum-Oost mochten v/orden uit2evoerd- de
uitzondering was Leefbaar Hilversum: deze partij vond dat de bebouwing van An~'1a's Ho~ve niet
bespreekbaar was, wat onbegrijpelijk is omdat een herinrichting van het gebied na de
bodemsanering vanuit financieel oogpunt onvennijdelijk is ,
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In de Toekomstvisie is ook sprake van een aansluiting op de A27 ter hoogte van Anna's Hoeve,
Voor Leefbaar HJlversum en GroerLinks was dit idee niet bespreekbaar; D66 en GPV ISGP/RPF
achtten het bespreekbaar, de VVD vond dat de besluitv orming aan Laren voorbehouden moet zijn"
het CDA had op het idee kennelijk niet gereageerd, en de PVd,A. vond hel niet noodzakelijk.

1,0 Jagen de politieke D1eningen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, Na de verkiezingen rnoestcIl
de wethouderszetels worden verdeeld, en dan bereikt ons via de Gooi- en Eemlander het volgende:
een bouwlocatie bij de A27 is voor de PvdA bespreekbaar, maar wordt nu niet noodzakelijk
gevonden; het CDA vindt dat zo'n bomvtocatie moet kunnen na een eventuele verbreding van de
snelweg en de mogelijke aanleg van een railverbinding, omdat er dan toch weinig groen overblijft.
D66 is tegen een bouwlocatie bij de A27, evenal s GroenLinks,
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In zijn algemeenheid zijn VVD, D66, CDA en Groenlinks cic mening toegedaan dat de nieuwbouw
van woninf,rtn en/ofbedrijven in principe binnen bestaand stedelijk gebied moet plaatsvinden.
Leefbaar Hilversum, PvdA en GPV/SGP/RPt' wijzen bouwen in het groen onder bepaalde
omstandigheden niet absoluut af
Het bovenstaande in aanmerking nemend lijkt het erop dar de gemeente
Hilversum met dat bouwen in het groen nog alle kanten op kan. Via een
wijziging in het streekplan heeft Hilversum van de provincie a1
toestemming gekregen om in beperkte mate buiten het bestaande
stedelijke gebied te bouwen. Maar er is nog hoop ... Het schijnt dat
er over bouwactiviteiten zoals voorgesteld in de Toekomstvisie
Hilversum 2015 in de komende vier jaar. tot de volgende plaatselijke
verkiezingen dus, geen knopen zullen worden doorgehakt.

*

ONDERZOEK NAAR NIEUWE WEG LANGS HET SPOOR
Het ~oude) CoJlege van B&W beeft in maan besloten tot een groot onderzoek naar de
mogelijkheden voor herinrichting van de Spoorzone. het gebied tussen het Wandelpad en het begin
van AIHla's Hoeve bij de Anthony Fokkerweg. Eén van de te onderzoeken zaken is de evenlue!e
aanleg van een nieuwe verkeersweg langs het spoor, de ZK stads-as of stadsboulevard. ln het
ambtelijke stuk over deze probiematiek staat doodleuk dat deze weg in de toekomst kan worden
doorgetrokken naar de A27, athankelijk van de besluitvorming over de Toekomstvisie Hilversum
2015. Volgens wethouder Weijers is de stads-as als idee zeer aantrekkei ijk V roeger heeft deze
wethouder een nieuwe aansiuiting op de A27 overigens altijd afgewezen.
De raadscommissie Stadsontw'ikkeling beeft op 18 maart met het onderzoek ingestemd. De PvdA
toonde zich alvast voorstander van de variant met de nieuwe verkeersweg.
Hoewel er natuurlijk nog niets vaststaat over de uitkomsten van het onderzoek, is het ,vel duidelijk
dat het ambtelijk apparaat van Hilversum nu aan de slag kan met voorbereidingen voor plannen die
in de toekomst een verdere aanslag kunnen betekenen op het natuurgebied Anna's Hoeve.

*
CONTRIBUTIE AL BETAALD?
Waarschijnlijk wel Want op 1 april had de penningmeester ai van zo'n 766 (van in totaal ca. 850)
leden de contribuiie voor 1998 ontvangen. Mocht U uw contJibutie van minimaal J 3,65 nog
moeten voldoen, dan hopen '''lij dat U daar niet lang meer mee ,vacht. Wie de acceptgiro kwijt is
kan uiteraard ook met een eigen overschrijvingsformulier betalen, of de contributie contant bij de
penningmeester voldoen (zie blz. 2). Bij voorbaat dank.

*

"COURIER" ZIET ER ANDERS UIT
Misschien is het U opgevallen dat deze Courier er een ietsje anders uit ziet dan U gewend was . In
het Jaarverslag over 1997 hebt IJ al kunnen lezen dat er een verandering i n de lucht zat
Deze Comier is gedrukt bij de HSV Wasmeer, en ook de lay-out (het lettertype) is een klein beetje
gewijzigd. Mocht TJ op- of aanmerkingen hebben over de inhoud of de vormgeving van de Courier,
aarzel dan niet, en laat Uw mening weten aan de redactie (zie blz. 2).
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UNIEK BOEK.JE OVER GOOISE NATUUR EN ANNA'S HOEVE:

Paaltje!
(Dingen waar je op moet letten als je loopt)
Onder deze titel is een paar maanden geleden een verrukkelijk hoekje verschenen met historische
en andere wetenswaardigheden over de natuur in de omgeving van flilversum, Het is verschenen ter
gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de afdeling Recreatiesport van de Gooise Atletiekclub
(GAC). Auteurs zijn de GAC-leden Joost Huijsing (ook lid van onze vereniging) en Carla van
Lingen, beiden vooral bekend van het VARA-radioprogramma "Vroege Vogels" op zondagmorgen.
"De titel behoeft voor niet-hardlopers misschien nog enige uitieg", schrijft JoC/st Huijsing ons. "Als
we met een groep door het bos rennen dan kom je diverse gevaren tegen op je ,,;veg: boomwortels,
kuilen, fietsen en paaltjes. De voorste lopers zien dergelijke obstakels en - al rennend waarschuwen zij degenen die achter hen lopen. Men begrijpt dat zoiets hollend en h~jgend niet in
mooie volzinnen gebeurt Dus wordt er geroepen: Stronken ' Fiets' Gat' Al rennend hlijkt dat de
Hilversumse natuur volstaat met houten en betonnen palen en paaltjes (mët rode of groene pijlen,
met vvitte koppen, ANWB-padde~toelen, verkeersborden enzovoort). De meest gehoorde kreel in
hardjoopland is dan ook 'Paaltje~ !
11

[-Iet hoekje is in feite een beschrijving van twaalf favoriete hardlooproutes.
Deze routes zijn natuurlijk ook uitstekend geschikt om te wandelen.
Duidelijke kaarten maken het boekje goed bruikhaar als wandelgids.
Diverse routes gaan door of langs Anna's Hoeve. De 14 km. lange route
getiteld "Bert's Bergjes" bevat allerlei bijzonderheden over Anna's Hoeve
en de Monnikenberg. Tn een volgend nummer zullen we graag het deel
van deze route beschri.l ven dat betrekking heeft op Anna's Hoeve.
Zolang de voorraad strekt is het boekje voor f 10 te koop bij het
Running Center, 's-Gravelandse'weg 14a ,Hilversum. (Bij een tweede
verkoopadres, het winkeltje van Kasteel Groeneveld in Baarn, was het
begin april a! bijna uitverkocht.)

*

MOOIE OF SLECHTE ZOMERS?
Meteorologen kunnen binnenkort voorspellen of er een mooie of verregende zomer aankomt. Dat
beweren Rowan Sutton en :My]es Allen, meteorologen van de Universiteit van Oxford. Ze
ontdekten dat er een nauw verband bestaat tussen de luchtdruk boven het noordelij k deel van de
Atlantische Oceaan en de watertemperatuur in het subtropische gedeelte ervan. Dat heeft invloed
op het weer in Europa, aldus Sutton en Allen .
Tn het blad Nature zetten ze uiteen dat ze de watertemperatuur in het subtropische deel van de
Atlantische Oceaan in de periode van 1945 tot 1989 hebben bestudeerd. Ze ontdekten daarbij dat er
geregeld heel langdurige afwijkingen zijn tussen de werkelijke temperatuur van het oppervlaktewater, en de gemiddelde temperatuur. De gebieden waar zo'n afwijking voorkomt drijven naar het
noorden. Een gebied met een temperatuurafwijking doet er ongeveer negen jaar over om van zijn
stm1punt in de buurt van IJsland te komen. Daar bevindt zich de "weerkeuken" van Europa, waarin
een stabiellagedrl.lkgebied bij Usland onder invloed staat van een even stabieîhogedrukgebied bij
de Azoren . De afw·ijkende watertemperatuur heeft invloed op dit samenspel van drukgebieden. En
die laatste factor bepaalt of wij te maken krijgen met mooie of verregende zomers.
(Uit maandblad FOS)
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.JElJGDPAGINA
Katjes die geen poezen zijn
Hazelaarkatjes voor de wind

Wilgekatjes voor de insekten
Wilgen zijn tweehuizig. Dat betekent dat alle mannelijke katjes op
één boom staan en alle vrouwelijke
katjes op een andere boom. Als de
wi lg in bloei staat, kun je dat duidelijk zien. De mannelijke katjes zien
er goudgeel uit van al het stuifmeel.
Geef je ze een tikje, dan zie je dat
gele poeder opvliegen. Het is dit
stuifmeel dat de stamper van het
vrouwelijke bloempje moet bereiken om bevruchting te doen plaatsvinden. De insekten zorgen hierbij
voor het vervoer.

mannelijk katje

mannelijke bloem

vrouwelijk katje

1. mannelijk katje

vrouwelijke bloem

2. vrouwelijke bloem

Bij de hazelaar staan de mannelijke
katjes en de vrouwelijke bloempjes
op dezelfde boom. Hij is dus eenhuizig. De hazelaar is een windbloeier,
dat wil zeggen dat zijn stuifmeel
wordt verspreid door de wind .
Hazelaarkatjes bevatten heel veel
stuifmeel korrelt jes. Dat is nodig,
want veel van die op de wind drijvende korreltjes bereiken nooit een
vrouwelijk bloempje ...

Een katje wordt een muisje
Het zilvergrijze wilgekatje heeft alleen maar een wollen staartje nodig
om een muisje te worden. En zo'n
muisje vindt het best leuk om een
plaatsje te krijgen op je tekening.
Bijvoorbeeld op de tafel tussen de
kaas en de boter. En nog één op de
rand van de kast. Of twee die over
het vloerkleed hollen ...
Ook met andere katjes kun je je
tekeningen tot leven brengen. Gewoon je fantasie laten werken en de
katjes op de tekening lijmen.

Een paasboom
Takken met katjes zijn een symbool
van de lente. Ze kondigen het nieuwe leven aan, en dat moetje vieren.
Snij enkele mooie wilge- of hazelaartakken af en schik ze in een grote vaas of pot die je vult met zand.
Versier de paasboom met uitgeblazen en beschilderde eieren of met
kleurige linten.
Ook snoepjes aan een draadje staan
leuk in een paasboom, en zo heb je
ook noo Writ tp

~ml IIlpn I

Contactpersonen Goois Natuurreservaat
ing. P .J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M . Blessing, boswachter/opzichter

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

...
"

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing)
of tel. 035 6911 174 (hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 0356950944

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

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

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is ge'wijzigd~ mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

.. .... ............

Plaats: .... .. ..... ... ... ..... ... .. ..... .. ... .. ......

(98-2)

•

De
Speelweide en vijvel~ verdwijnen
=
I

na_Jl!I._

KOlll

,

A91

Wilt u dat niet?
25 l11ei naar de Ontmoetingskerk
Aanvang 20.00 uur

Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve

O f-:J
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ona's Hoeve
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Courier
-- -------- -----------
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 15, nummer 3, 1998
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Alma's Hoeve e.o. ,
opgericht 17 april J 984.
Het bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Contributie:
Postgiron ummerRedactie-team:
Redactleadres.

1. Harder Betje Wolfflaan 41 1403 GP Bussum tel. 6937 858
G.M.J.B. Peet Diependaalsedrift 20 1213 CP Hilversum tel. 6215168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
1. Deijs Mercuriusstraat 17 ) 223 GW Hilverswn tel. 6858965
c.L.J. Tamminga-Smeulders, H Toes, P.l Vogel, vacature.

minimaal

f

3,65 per jaar

4920844 t.n.v. Ver tot Behoud \' Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, lneke Marx, Gerard Peet, Belga Toes.
Helga Toes, Weberstraat 1, 1223 .IS HIlversum

-'

Uiterlijke inzenddatum copy: 1 oktober 1998
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Bewonerswerkgroep van start gegaan
Notulen van de jaarvergadenng
Wijziging Jaarverslag 1997
Leden aan de schrijftafel:
5,'childpadden in Anna's Hoeve
A4tJn visie op de zaak
Oost Best
Voorjaar in Anna's Hoeve
Vleerm Ulzenwandel ing
Oproepen om hulp.
Bosploeg
Activiteitenwerkgroep
Rode bosmieren in het Gooi
Paaltjes tegen berm parkeren
Kamperen op het parkeerterreIn?
Avondvierdaagse succesvol
Jeugdpagina
(achterzijde van de Jeugdpagina: deze is met opzet blanco gelaten)
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Remigingspolitie
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks 1 febr .. 1 apr. , 1 juli, 1 nov.
Oplage: 1000 exemplaren
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BEWONERSWERKGROEP VAN START GEGAAN
Dit nummer van de Courier is voor een groot deel gewijd aan de gemeentelijke plannen met het
gebied van de Rioolwaterzuivering, de sportvelden, en een deel van Anna's Hoeve. Om het een
beetje overzichtelijk te houden, hebben we de artikelen hierover zoveel mogelijk in een logische
volgorde geplaatst. Dus eerst het verslag van onze Jaarvergadering in april, gevolgd door
ingezonden brieven uit die maand. Daarna berichten over de actie die door onze leden is gevoerd in
mei, en over de gemeentelijke "Start-avond Oost-Best" op 25 mei.
Op laatstgenoemde avond kon men zich aanmelden voor een werkgroep ("participatiegroepIt) die
tot taak heeft het gemeentebestuur komend najaar te adviseren over een definitieve Structuurschets
Hilversum-Oost. De werkgroep is nu drie keer bijeengeweest. Het is nog te vroeg om iets zinnigs te
kunnen zeggen over de te verwachten resultaten.
De werkgroep telt (zonder gemeente-ambtenaren en zonder de personen die het proces begeleiden)
ongeveer 30 leden. Daaronder de voorzitter en secretaris van onze vereniging, (bestuurs)leden van
HSV Wasmeer, VV De Zebra's en de Kynologenclub, en een heleboel "gewone" omwonenden,
onder wie verscheidene leden van onze vereniging. Ook het Goois Natuurreservaat en de
Vereniging Leefmilieu doen mee. Afgevaardigden van de Hengelsportvereniging, de Gooise
Atletiekclub, de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Dudokstichting hebben we niet
kunnen ontdekken.
Tijdens de Start-avond en de eerste bijeenkomsten van de Werkgroep
(zaterdag 6 juni, met rondwandeling, en de maandagavonden 15 en 29
juni) is wel gebleken dat velen heel veel moeite hebben met het uitgangspunt dat nieuwbouw in dit gebied nodig is om een deel van de
kosten van bet afgraven en inpakken van vervuilde grond en vijverbodems te betalen. Ook werd er dringend maar vergeefs voor gepleit
om eventuele opbrengsten van andere bouwprojecten in HilversumOost (of zelfs de rest van Hilversum) voor dit doel te benutten,
Het bestuur van onze vereniging heeft met tegenzin geaccepteerd dat
bouw van vele (800'1) woningen naast natuurgebied Anna's Hoeve
onontkoombaar is. Maar het bestuur gaat er niet mee akkoord dat in de plannen de Speelweide en
de Speelweidevijver worden opgeofferd, zonder dat onomstotelijk vaststaat dat dit echt niet anders
zou kunnen. Met een brief van twee kantjes hebben alle leden van de werkgroep kennis kunnen
nemen van het volledige bestuursstandpunt, dat grotendeels al in 1996 is geformuleerd en dat
meermalen in de Courier heeft gestaan. Aangevuld met opmerkingen naar aanleiding van de
concept-Structuurschets. En met een geheel nieuw punt: Zorgen over de toekomstige waterstand en
de oevers van de (overblijvende) vijvers van Anna's Hoeve. In de Structuurschets blijkt bij
nauwkeurige lezing namelijk te staan dat alleen de gesaneerde vennen van het Wasmeer zullen
worden voorzien van een waterkerende leemlaag. De vijvers van Anna's Hoeve worden alleen
uitgediept, met als streefpeil "Grondwaterstand", Dat betekent waarschijnlijk: kwetsbare steile
oevers, ongeschikt voor de hengelsport en andere oeverrecreatie~ en bij droogte een lage
waterstand,
d~

De Sportverenigingen hebben ingebracht dat zij minimaal 7 voetbalvelden nodig hebben, plus
ruimte voor handbalvelden en tennisbanen. De Kynologenclub gaat er van uit dat zij ook een plek
in het gebied zullen behouden. Van de gemeente hadden wij in een eerder stadium begrepen dat
voor deze club van hondenliethebbers ook elders in Hilversum ruimte gezocht zou kunnen worden.
Al met al staat er nog niets vast. Tegen de tijd dat de laatste Courier van dit jaar versch~jnt
(ongeveer eind oktober), hopen wij U een stuk meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

*

•

•
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 20 april 1998 in één van de zalen
van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat, hoek
Anthony Fokkerweg te H.ilverswn.
Aanwezig volgens presentielijst 23 leden. Tevens
aanwezig de heer J. Stuart van Werkgroep '2duizend,
de heer E. Kasanmoentalib (gastspreker), en een
medewerker van Omroep Hilversum TV die de hele
avond opnamen heeft gemaakt voor het regio-overzicht.

1'. Om 19.35 uur opent voorzitter Jelle Harder de vergadering met een welkom aan de aanwezigen,
en speciaal aan de heer Jack Stuart. De opkomst is kleiner dan was verwacht. De Gooi- en
Eemlander heeft ons weer eens in de kou laten staan door niets te doen met het toegezonden
persbericht. Belangstellende niet-leden zijn dan ook niet aanwezig. De secretaris deelt mede dat
drie leden zich hebben afgemeld: penningmeester Jan Deijs (wegens ziekte), Freek Stegehuis, en
buunopbouwwerkster Tukkie Tuk.
Voorzitter wijst op de presentielijst en op de vergaderstukken die achterin de zaal liggen.
2. De notulen van de op 14 april 1997 gehouden jaarvergadering worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld. Er zijn ook geen vragen naar aanleidmg van de inhoud.
3. Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Het jaarverslag 1997 van de secretaris, zoals afgedrukt in de Courier, wordt behoudens één
wijziging vastgesteld. De heer Engwerda vindt namelijk dat het slot van het jaarverslag niet
duidelijk genoeg de zorg van het bestuur weergeeft over de toekomst van Anna's Hoeve.
Vennelding van tevredenheid over het verenigingsjaar 1997 wekt volgens hem de indruk dat het
bestuur vindt dat de vereniging op haar lauweren kan gaan rusten. Op zijn verzoek zal het
jaarverslag worden aangepast om deze mogelijke indruk weg te nemen.
5. Het financieel jaarverslag over 1997 wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van een opmerking
over de lage rente-inkomsten, als gevolg van de lage rentestand, wordt meegedeeld dat het bestuur
eventuelè (risico-anne) belegging van een deel van de financiële buffer zal overwegen zodra deze
buffer groter wordt dan f 10.000.

6. De begroting 1998 wordt na enige discussie ongewijzigd vastgesteld. Een van de leden vindt het
voor de Courier begrote bedrag aan de hoge kant. Bij afwezigheid van de penningmeester licht de
secretaris toe dat de oplage van de Courier zal moeten worden aangepast aan de stijging van het
aantal leden. Bovendien zijn de kosten wat ruim begroot omdat het drukken veel duurder dreigde te
gaan worden. Nadat de ontwerp-begroting was opgesteld bleken wij voordelig terecht te kunnen bij
HSV Wasmeer. We hopen nu wat op deze post over te houden. Dat kan mogelijk goede diensten
bewijzen voor nog onbekende extra kosten in verband met de toekomst van Anna's Hoeve (denk
aan een folder, of juridische bijstand). In dit verband memoreert de voorzitter ook de van de
opgeheven B.K.O. ontvangen f 1000, bij de Ontvangsten opgenomen onder "Giften".
»

-57. De kascontrolecommissie (hr. Roos en mevr. Twilhaar) heeft de financiën gecontroleerd en in
orde bevonden. De penningmeester wordt met applaus gedechargeerd.

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: mevr. Twilhaar (2e maal), hr. Jan den Uijl
(niet aanwezig; Ie maal). Als reservelid stelt zich de heer K. de Wolffbeschikbaar.

9.a. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend maar herkiesbaar: mevr. Christine Tamminga, vorig jaar benoemd in een
vacature. Zij wordt bij acclamatie herbenoemd. De heer Meijndert Ruitenberg (niet aanwezig) is
bereidgevonden op proef met het bestuur "mee te lopen". Mocht hij besluiten het bestuur te komen
versterken dan kan hij in de volgende jaarvergadering fonneel worden benoemd.
9.b. Het bestuur kampt nog steeds met het gemis van een voorzitter die voldoende tijd beschikbaar
heeft voor de (voornamelijk representatieve en contactuele) taken die de functie eigenlijk vereist.
Jelle Harder wil de vereniging nu niet in de steek laten, maar acht de kans klein dat hij volgend jaar
nog steeds beschikbaar zal zijn om het voorzitterschap waar te nemen. Secretaris en
pennint,Tffieester doen er nu veel taken bij die eigenlijk bij een voorzitter thuishoren. Hoewel hij blij
is met deze hulp, vindt hij dat zowel voor hemzelf als voor de vereniging een ongewenste situatie.
Er is echter nog steeds geen oplossing voor dit probleem in zicht. Als er weer een voorzitter is, blijft
Jelle overigens wel beschikbaar voor een gewone bestuursfunctie.

10. Rondvraag.
De voorzitter wijst er op dat vragen betreffende de toekomst van Anna's Hoeve pas na de pauze aan
de orde zullen komen.
• De heer Engwerda citeert een alinea uit de Anna's Hoeve Courier over het gemeentelijke
standpunt dat er bij Anna's Hoeve gebouwd moet gaan worden om de bodemsanering betaalbaar
te maken. Hij is het daar niet mee eens, en om dit te kunnen toelichten is hij naar deze
vergadering gekomen. De voorzitter verwijst de spreker naar de discussie na de pauze.
• De heer Van Paridon vraagt naar de betekenis van de blauwe peilbuizen die in de vijvers
hebben gestaan. De secretaris deelt mee dat er nieuwe metingen zijn gedaan lil het kader van het
Saneringsonderzoek Laarder Waschmeren en Wateren 11. Een rapport met de resultaten van de
metingen is in zijn bezit en kan door belangstellenden worden ingezien.
• Een van de leden vraagt of de Hengelsportvereniging door de gemeente betrokken zal worden
bij de procedures in het kader van de Structuurschets Hilversum-Oost. Naar aanleiding van deze
vraag stelt Jack Stuart zich voor. Hij is verbonden aan het onderzoek- en adviesbureau
Werkgroep '2duizend te Amersfoort, door de gemeente Hilversum belast met de begeleiding van
het hele communicatie- en inspraakproces voor Project Hilversum-Oost. Met alle bekende
bewoners- en belangengroepen zal contact worden opgenomen (bijv. met de nieuwe
bewonersgroep Bodemvogels in het gebied tussen Jan V.d. Heijdenstraat en Anthony
Fokkenveg), en ook iedere groep die zich meldt is in principe welkom. De gemeente denkt aan
de vorming van een overleggroep. Om de zaak hanteerbaar te houden kan die niet al te 6'1'00t
\vorden; er zal voorrang worden gegeven aan de belangrijkste bewoners- en gebruikersgroepen.
De gemeente belegt op 25 mei in ditzelfde gebouw een "start-avond" over Hilversum-Oost waar
alle belangstellenden welkom zijn. Er wordt hiervoor een brochure gemaakt met o.m. een
samenvatting van de Structuurschets.
»

•
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PAUZE van ca. 20.20 tot 20.35 uur.

1). De toekomst van Anna's Hoeve.
De voorzitter heropent de vergadering met een vvelkom aan de inmiddels gearriveerde gastspreker,
de heer Ernst Kasanmoentalib, sinds 1979 architect te Hilversum.
Spreker is gevraagd om zijn visie te geven, als bouwkundige, op de plannen in de Structuurschets
Hilversum-Oost. Hij wijst er op dat er in een situatie als de zijne alt~jd een spanningsveld bestaat
tussen zijn betrokkenheid als burger, en zijn mogelijke (toekomstige) beroepsmatige belangen bij
zo'n project. Hij beklemtoont dat hij hier zijn mening geeft als burger met specifieke kennis.
Hij acht zich niet geroepen om een oordeel te geven over de globale uitgangspunten van de
gemeente. Onder acceptatie van deze uitgangspunten zal hij enkele ideeën geven voor mogelijke
\vijzigingen op de plannen, waardoor zijns insziens de "sfeer" van natuurgebied Anna's Hoeve beter
bewaard kan blijven. Hij wijst er overigens op dat er op dit moment nogal wat belangrijke
beslissingen ontbreken die veel etIect kunnen hebben op de uiteindelijke invulling van het terrein:
Gaat de rioolwaterzuivering al dan niet naar Blaricum? Hoeveel sportvelden moeten er komen? Hoe
hard is het aantal van 800 woningen; kan dit meer worden als de zaken financieel blijken tegen te
vallen? Enzovoort!
Aan de hand van overhead-sheets met teksten en plattegronden bespreekt hij achtereenvolgens de
recreatieve "strip" langs de Anthony Fokkerweg, de plaats van de sportvelden, de plaats van de
bebouwing, en het overblijvende natuurgebied.
•

De voorstellen voor de "strip" kunnen hem niet enthousiast maken; bij vindt zo'n strip zoiets als
een mode~rrîl, waarvan het resultaat t1ink kan tegenvallen. Voor het scheiden van oudbouw en
nieliv,;bouw is zo'n strip de makkelijkste weg. Het scheppen van een fraaie aansluiting kan juist
een uitdaging zijn.

•

De sportvelden, als een vierkant blok op hun nieuwe plaats gesitueerd, zullen veel minder fraai
in het terrein zijn geïntegreerd dan op hun huidige plaats.

•

De randen van de geplande nieuwbouw zijn over het algemeen "hard", contrastrijk, en de
compactheid van het bouvvplan is hoog. Bij de "ranke torentjes" (luxe appartementen) in het
biezenveld plaatst hij vraagtekens. Ranke torentjes (ook zo'n modetenn!) zijn hier niet te
realiseren. Om ze rank te maken is een bouwhoogte nodig die op deze plaats ongewenst is; bij
lagere bouwhoogte z~jn het geen torentjes, en zeker geen ranke.

Hij toont enkele wijzigingsvoorstellen om de sfeer van het overblijvende natuurgebied beter te
behouden. De belangrijkste ideeën zijn:
•

De geplande bJokken patiowoningen laten "verspringen" waardoor sommige uitsteken tot in de
"strip". Een deel van de luxe appartementen kan dan ook meer westwaarts worden gesitueerd.

•

De sportvelden niet in de vorm van een vierkant, maar meer als een driehoek situeren, met de
lange kant langs de spoorbaan.

»

•

Het natuurgebied zou zich dan ten zuiden van de afgesloten Liebergerweg voor een deel kunnen
blijven uitstrekken tot aan de Anthony Fokkerweg.

•

Misschien zou voor twee sportvelden zelfs een andere plaats in Hilversum-Oost kunnen worden
gevonden. Bijvoorbeeld langs de A-27 waar nu achter het "Ven" nog een paardenweiland ligt,
bereikbaar vanaf het sportpark via een weg langs de spoorbaan naar Utrecht. Sportterreinen op
deze plaats zouden ook kunnen dienen voor de scholen (ATC, Dudokcollege).

Een goed oordeel kan pas worden gegeven zodra er meer bekend is over de rioolwaterzuivering en
het vereiste aantal sportvelden. Hierover zullen vrij snel besluiten genomen moeten worden.
Omstreeks 21.30 uur start de discussie. Hr. Engwerda wijst op de inhoud van de broch ure
"Hilversum, laat je niet het bos insturen" van de Historische Kring Albertus Perk. In krasse
bewoordingen kraakt hij het gemeentebeleid. De daaraanvolgende discussie gaat in wezen over het
rapport Hilversum 2015, maar mondt bij hr. Engwerda uit in de conclusie dat er helemaal niets
boeft te veranderen bij Anna's Hoeve. Bebouwing hoeft niet, want ook bodemsanering is nergens
voor nodig. De stotTen in de bodem doen niemand kwaad. Saneringsprojecten dienen alleen maar
om bedrijven aan de gang te houden die hier winst mee maken. (Zie ook de inge::onden brief
verderop in dit nummer. / Redactie)
Het bestuur kan zulke uitspraken niet voor haar rekening nemen. De voorzitter herinnert er aan dat
ons verenigingsstandptillt altijd is gev,'eest dat de gemeente de problemen zou moeten oplossen
BINNEN het grote "niet-natuurgebied". Noodzakelijke bebouwing en andere ontwikkelingen in dit
naastliggende gebied wijzen wij niet op voorhand af, ook al kijken we er wel kritisch naar. Wij
vinden het onschadelijk maken van de bodemvervuiling wel degelijk belan6Tfijk, maar hebben
vooral moeite met het herbestemmen van een deel van het bestaande natuurgebied.
Hr. Zeldenrust heeft net als hr Engvverda wel moeite met het principe dat er gebouwd moet \vorden
om een deel van de saneringskosten te kunnen betalen.
Mevrouw Meinen vindt natuurgebied Anna's Hoeve buitenge\'voon mooi, en moet er nict aan
denken dat een deel zou moeten verdwijnen.
Hoewel het vertrekpunt van de gastspreker om de globale uitgangspunten van de gemeenteplannen
te accepteren door veel aanwezige leden blijkbaar niet wordt onderschreven, ontstaat er toch ook
een discussie over de voorgestelde wijzigingen, en over de door de gemeente geplande nieuwe
verkeersweg tussen de nieuwbouw en het Wasmeer. Bij eventuele uitplaatsing van tvv·ee sportvelden
naar de A27 worden de nodige vraagtekens geplaatst. Wie zou daarheen willen? En \\at is nu twee
velden? Het gebied is overigens particulier
bezit, en staat op de wensenlijst van het
Goois Natuurreservaat.

Speel"weide en Speelweidevijver:
over een paarjoar hier nieuwe sportvelden.?

Echte alternatieven voor het gemeenteplan om
de sportvelden naar het SpeeJweidegebicd te
verplaatsen worden door niemand ingebracht.
Hf. van Velzen pleit voor herstel van het Witte Strandje in de vroegere toestand. Voorzitter leLrt uit
dat zoiets (met vele andere wensen) bij de gemeente ingebracht kan worden bij discussies ove;
nadere invulling van de plannen.
»

1
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Hr. Eng\verda bepleit radicale afwijzing van alle plannen. Dus ook niet praten over mogelijke
verbeteringen, want daarmee worden de plannen op hoofäpunten geaccepteerd.
De secretaris merkt op dat de besluitvorming dan evengoed zal doorgaan. De Hilversumse politiek
heeft de uitgangspunten al breed ondersteund. In de nieuwgekozen gemeenteraad lijkt de steun voor
natuurbescherming helaas sterk venninderd te zijn, dus van de nieuwe raad kunnen we al helemaal
weinig steun verwachten. Ook het GNR heeft de uitgangspunten geaccepteerd (en kan contractueel
niet anders). Als je een jaar lang alleen maar "néé" blijft roepen, ontneem je jezelf alle
mogelijkheden om de plannen op detai Is in gunstige richting bij te sturen.
Na een peiling van meningen blijkt er in de vergadering toch brede steun te bestaan om het bestuur
vrijheid van handelen te geven bij het bepalen van de te volgen koers, ook al zou die uiteindelijk
het accepteren van een compromis inhouden. De vergadering wordt het tenslotte eens over de
aanpak om "zo lang mogelijk op intelligente wijze" tegenstand te bieden aan de gemeenteplannen.
Mevrouw Harder stelt voor om voortaan onze Jaarvergadering ook met affiches aan te kondigen.
De voorzitter hoopt dat iedereen zijrJhaar stem zal laten horen tijdens de gemeentelijke start-avond
op 25 mei.
Hij dankt de gastspreker onder overhandiging van een cadeaubon, en sluit de vergadering omstreeks
22.40 uur.

WIJZIGING JAARVERSLAG 1997
Op voorstel van de Algemene Ledenvergadering wordt een wijziging aangebracht in de laatste
alinea van het Jaarverslag, zoals dat is gepubliceerd in de vorige Courier. De nieuwe tekst vindt U
hieronder. De cursief gedrukte zin is toegevoegd. In de zin daarna is het woord "echter" geschrapt,
op de plaats die hieronder is aangegeven met fj.

SLOT
Samenvattend kijkt het bestuur met tevredenheid terug op het verenigingsjaar 1997.
Deze tevredenheid wordt echler overschaduwd door ongerustheid over de plannen van de oveïheid
Met de publicatie van de gemeentelijke Structuurschets Hilversum-Oost en de besJuitvonning over
de Toekomstvisie Hilversum 2015 lijkt 1998 () voor de toekomst van natuurgebied Anna's Hoeve
het jaar van de waarheid te worden Ongetwij leJd gaat dit voor de vereniging weer veel werk met
zich meebrengen. Het bestuur hoopt daarbij op daadwerkelijke steun van zoveel mogelijk leden.
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Schildpadden in Anna's Hoeve
Ondanks de hevige regenbuien in april, ging ik op zekere dag met een kleinkind en drie honden
een wandeling maken door het mooie Anna's Hoeve, waarin toen de krentenbloesem bloeide. Toen
we bU het paadje van het ven liepen (we moesten terug, want we konden er met de kinderwagen
niet door), zag ik lof mijn verbazing een schildpad op een tak zitten. Ik dacht eer.':t dat ik het niet
goed zag, maar toen ,~prong er nog een het water in. Dus twee grute schildpaddenl
Ook wil ik een complzment maken dat alle papier en troep opgeruimd was.
l>'n het blml, de Courier, vind ik erg goed en duidelijk.
Mevr. Hl. van Oijk
Naschrift Redactie:
Dank voor de complimenten,
De schildpadden horen eigenlijk niet in onze natuur thuis, maar ze zitten al heel lang in Anna's
Hoeve. (Uitgezet door mensen die er van af wilden.) Ze blijken zich in ons klimaat goed te kunnen
handhaven
Het paadje tussen de vijver van het Witte Strandje en de oude poel is een tijdlang geblokkeerd
geweest doordat er een grote wilgentak was afgebroken. Op woensdagmiddag 15 april heeft onze
bos ploeg die tak in mootjes gezaagd zodat de doorgang weer werd hersteld.

Mijn visie op de zaak
lVa de jaarvergadering van 20 aprilj.1. die op mI;' een nogal bewogen indruk heejÎ achTergelaten,
voel ik mij verplicht om mUn gedachten omtrent de plannen m.b.t. hel natuurgebied Arma's Hoeve,
:.:oals ik die op genoemde vergadering heb geprobeerd te verwoorden, op papier re zeilen, mede
opdat er geen mIsverstanden zullen ontstaan om/rent mijn ideeën over deze kwestie en daardoor
misschIen schade ::ou ontstaan.

•

Op de eerste plaats wil ik mijn waardering uit,\preken voor het vele werk dat {)nze vereniging
doel; voor de goede organisatie en voor de uitgave en ver.spreiding van de Courier. Veel werk
dal, naar ik heb begrepen, door slechts enkelen wordt uitgevoerd (en zoals zo vaak in een
verenIging het geval i4 i'v1aar tevreden kan ik pas ::I/n als het doel: 'behoud Anncá; Hoeve' is
bereikt; zover is het helaas nog lang niet, integendeel zell'S.

•

Afijn visie op de :.:aak kan worden samengevat in een (iental punten:

1) Waar ligt het begin van de politieke en ambtelijke redenering die leidt lOl de 'noodzaak' dat
Amlél's Hoeve op de schop moel.
2) WU, burgers, worden door de gemeenteftjke diensten 'gehersenspoeld' over de noodzaak dal
Amza's Hoeve op de schop moet.
3) Ons, burgers van Hilversum, w()rden massaal 'oren aangenaaid' door ambitieuze politici en
ambtenaren wat betrefi de nood:.:aak om Anna's Hoeve op de schop te nemen.
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4) Ik breng evell in herinneri!7f!, hel .~prookJe van I lans ('hr. .Juu/ersen: !de klaen van de kei::er!.
Iedereen praat iedereen maar na, ::onder op her idee te komen de waarheid met eigen ogen Ie
ohserveren.
5) Lees de brochure: 'Hilversum, laatje niet hel bos insturen" en met name hel advies van prof dr.
H. Verhruf!,gen. Ik citeer: "... Onder het mom van allerlei argumenten (wmenstelling bevolking,
werkgelegenheid, voorûeningenniveau, e.d.) worden de gemeentelijke hestuurders in werkelijkheid
slechts gedreven door één overheersende gedachte, nameluk: IJ ilverswn moel regionaal 'Kroot'
hlt/ven. .. ti. h,inde citaat.
6) Denk awz on::e eigen stadvarchilecl Dudok die ill de/uren 50 hel Hilversum 'heeindigingsplan'
hçeft gelanceerd: Niet verder de na/uur inhouwen.
7) Bodemverontreiniging is een groot gat in dl:' markt. j~'r is nauwelijks een ander onderwerp in
Nederland fe vinden 1,1i aaromheen ::oveel corrupf ie enjÎ'aude wordl gesponnen als dil. hwi je over
de nood::aak van opruimen geen oren aannaaien, probeer onafhankelijke deskundigheid aan te
horen. Is Hilversum in de/aren ::estig niet mmsaal onderge.lpofen met "'erontrein igd' rioo/l/dJ als
hemesting van stad.\plantsoenen en privé-luinen)
?i) "Impraak is de nieu.vste ",porl waarmee het volk bela::erd wordt" ::ung Leen JongewC/ard
destijd'i. Het is nog steeds waar. Laatje niet via een omweg medeplichtig worden, niet voor !zeI
karre/je .spannen van diegenen die 'de noodzaak van Anna\ Hoeve op de schop' in hun vaandel
voeren.

9) We kunnen niet ontkennen dat vrUwel al/e uithreidingen van Hilversum in de laatste decennia
op voormalig naluurgehied tol stand ::ijn gekomen, ook daar waar ik ::e(lwoon, in Zu id; denk maar
aan de 'He igale r ij', de naam zegt genoeg, in 1950 nog een heideveld. /vfaar ook Inoefen we ons
realiseren dal we daar niet mee door mogen gaan. !ViUn stelling (en die van velen) is: 'geen
vierkante meter natuur meer opofferen aan welke Z.g. noodzaak dan ook'. Andere oplossingen
zoeken en die zl/n er voor elk probleem, legio vaak, alsje maar 'wilt !
Een ge::egde: " 'Kan Niet' ligt op het kerkhof en 'Wil Niet' ligl ernaast. "
10) De strategie die ik voorsta, en waarvan ik vind dat on::e vereniging die zou moeten volgen
komt hierop neer:
•
•

•
•

BlUfgeloven aan: Behoud Anna's Hoeve.
Haal deskundigheid in huis o/'n de gemeentelijke en ambtelijke arKumenten stuk voor stuk te
ontzenuwen en bedenk daarbij: sommige problemen worden kunstmatig gemaakl en hestaan dus
niet echt; en voor echte prohlemen bestaan meerdere oplossingen.
Blijf"neen" zeggen tegen elke aantasting van Alma's Hoeve.
Kom niet met alternatieve voorstellen m.b.t. Anna's Hoeve ::e(j;"je wordt er later aan
opgehangen.

Ik wens het bestuur van de vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heel veel wijsheid en sterkte
toe in het nastreven van hel hoofddoel.
Johan En;"rwerda, kunstfllstoricus.
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OOST BEST

De Gooi-en Eemlander

Onder deze naam verscheen half mei een gemeentelijke
brochure met een samenvatting van de inhoud van de
(concept) Structuurschets Hilversum-Oost. De brochure
2 MINUTEN VOOR 12
werd huis-aan-huis bezorgd in de wijk die aan Anna's
De gemeente Hilversum heeft een plan gemaakt
Hoeve grenst, en was voor anderen o.a. ook in de
om een
bibliotheek te verkrijgen.
GROOT DEEL VAN ANNA'S HOEVE TE VERNIETIGEN
De gemeente nodigde in de brochure ook alle belangbomen kappen, speelweide weg, vijver wordt gestellende Hilversummers uit om op maandagavond
dempt! Kortom de schop gaat erin.
25 mei naar de Ontmoetingskerk te komen, voor een
LAAT DAT NIET GEBEUREN!!
informatieve" Start-avond".
Kom ook bij het overleg met de gemeente op 25
Enkele leden hebben met het bestuur contact gezocht
mei om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, MinckeIersstraat
161, Hilversum en laat je stem horen
met de vraag of ze konden helpen met eventuele acties
voor behoud van natuurgebied, en denk mee over
de structuurschets Hi!v.-Oost, die vermeld staat in
om deze avond nog eens extra onder ieders aandacht
het uitgedeelde informatieblad 'Oost Best'. Dit blad
te brengen. Het bestuur zei daar geen "nee" tegen . Zo
is verkrijgbaar bij: Receptie van het Raadhuis en
ontstond een door de leden opgezette actie, met extra
Bibliotheek Jan v.d. Heijdenstraat.
hulp van bestuursleden. De penningmeester stelde een
Zeer verontruste buurtbewoners en leden van de Vereni·
ging tot Behoud van Anna's Hoeve.
geldbedrag beschikbaar voor een krantenadvertentie,
geplaatst in de Gooi- en Eemlander van vrijdag 22 mei.
Daags daarna besteedde deze krant ook ruim aandacht aan onze actie.

OPROEP

Acties begonnen
voor het behoud
van Anna's Hoeve
Van onze verslaggeefster
Rianne Kofman
HILVERSUM
,,De schop gaat erin, laat dat

rtiet gebeuren!" Buurtbewoners en leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve willen bezoekers van
het natuurgebied met deze slogan en hun actie 'twee minuten voor twaalf' oproepen
maandagavond deel te nemen
aan het overleg in de Ontmoetingskerk over de hertD.richting van Hilversum-Oost.
Leden van de Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve
markeerden gisteravond met
affiches en wegenlint het vijf
hectare grote gebied waar de
sportvelden moeten komen , de
huidige speelweide en de vijver. De actievoerders staan
vandaag en morgen 's middags van twee tot vier uur bij
de slagboom op de hoek van de

Liebergerweg/Anthony
Fok- de plek van de huidige sportkerweg om bezoekers van het velden, verplaatsing van de
natuurgebied van hun acties sportvelden en de bouw van
op de hoogte te stellen. Ze ma- tussen de zeven- en de achtken 2'Jch bezorgd over de ge- honderd woningen die de gemeenteplannen die volgens .. meente geld oplevert om de
hen een groot deel van Anna's voorgestelde maatregelen te
Hoeve vernietigen.
bekostigen.
De vereniging is tegen het
In het plan zoals dat er nu
kappen van bomen, het verwij- ligt kUIUlen nog 'punten en
deren van de speelweide en het komma's' worden verariderd.
dempen van de vijver op de De gemeente wil dat ·het nieuplek waar in de structuur" we Hilversum-Oost zoveel moschets Hilversum-Oost zes gelijk aan de wensen van besportvelden moeten komen te woners en belangengroepen
liggen. Ze zijn bang voor een voldoet. Maandagavond om
bebouwing verder Arma's Hoe- acht .uur in de Ontrnoetingsve in, richting A27, waardoor kerk is de startbijeenkomst
zowel de recreatie als de na- waarbij iedereen zijn mening
tuur wordt aangetast.
kan geven. Daarna wordt een
De belangrijkste onderdelen werkgroep
samengesteld
van de structuurschets, die de waarin belangengroepen en
gemeente begin dit jaar heeft bewoners samen met ontwervrijgegeven voor overleg en pers en deskundigen de schets
inspraak, zijn het saneren van uitwerken. Na de laatste werkde vervuilde gronden en wa- groepbijeenkomsten na de z0terbodems, een nieuwe riool- mervakantie, . begint de inwaterzuiveringsinstallatie op spraakprocedure.

»
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In hoeverre de ca. 350 opgehangen affiches en de andere acties geholpen hebben zullen we nooit
weten. Maar de opkomst op 25 mei was in ieder geval overvveldigend!

Wijk stapt morrend
in overleg voor
plan Anna's Hoeve
Luidruchtig

Wantrouwen

Ook anderen zijn soms weinig genuanceerd, een enkeling is erg luidruchtig. Eén
mevrouw die al veertig jazr
III de wijk woont, roept nooit
last te hebben gehad van het
gif in de grond. Een imposant brede man loopt traa~
met grote zelfverzekerde p~-,
sen, naar voren om bij de
overhead-projector in z'n eentje met stedebouwkundige
Dnest te diScussiëren. Jack
Stuart van de door Hilversum
ingehuurde Werkgroep '2duizend doet wanhopig, en niet
altijd even geslaagde, pogingen alles in goede banen te
leiden.
JelJe Harder van Vereniging Anna's Hoeve krijgt dan
keer op keer applaus wanneer hij de standpunten van
de vereniging noemt, Flink
mag uitleggen dat Hilversum
zich niet bedient van een zogenoemde 'salami-tactiek', bedoeld om de bebouwing via
het structuurplan, langzaam
richting rijksweg A27 op te
schuiven. Maar ook hier roepen de grootste schreeuwers
dat ze hem niet geloven.
Waarmee ze Henk Korten
rentmees ter van het Gooi~
Natuurreservaat (GNR), wel
hun zijde vinden. Die
zegt gewoon glashard dat hij
namens het GNR geen vertrouwen heeft in uitspraken
van wethouders,

Na de pauze mag secretaris
Peet van Anna's Hoeve ook
nog even blijk geven van een
fiks wantrouwen in de gemeente, die hij van arrogantie en lafheid beticht. "Duizend handtekeningen hebben
we opgehaald voor het behoud van Anna's Hoeve, maar
ze zijn ergens in een lade verdwenen." Peet vindt dan een
orlVerwacht felle Stuart op
ZlJn weg, die niets wil weten
van vooringenomenheid. "De
structuurschets is een voorzet, nodig om zinnig met elkaar te kunnen praten. Geven we elkaar dat vertrouwen
niet, dan kunt u beter meteen
naar huis gaan."
Flink zegt voor de zoveelste
keer dat lang niet alles vaststaat. "De marges zijn juist
breed. Wat mij betreft mag
het hele plaatje zelfs op z'n
kop worden gezet, mits de onderdelen voor het programma
maar aan bod komen."

Van onze verslaggever
Hans van Keken

HILVERSUM
Het ging niet echt van harte,
er werd gesputterd, gemopperd en soms zelfs geschreeuwd, maar HilversumOost wil toch meepraten over
de herinrichting van Anna's
Hoeve. Het besef lijkt door te
dringen dat het nu tijd is
voor een ingrijpende aanpak
van het gebied, zo bleek gisteravond tijdens de eerste
massaal
bezochte
buurtavond. Hoewel het wantrouwen. tegen de gemeente bij
memgeen in de wijk overheerste.
Het begon gisteravond meteen al goed, in de met een
dikke driehonderd mensen
gevulde
Ontmoetingskerk.
Wethouder Jesse Flink had
amper uitgelegd dat er 'hoe
dan ook iets moet gebeuren'
met het gebied, of één spontane aanwezige roept onder
luid bijval: "Zullen we maar
meteen naar huis gaan?"
Maar Flink is onverstoorbaar
en legt geduldig uit dat al·
leen de uitgangspunten (saneren, woningbouw, natuur
en recreatie) vast staan en
worden gesteund door de gemeenteraad. "Het is aan ons
samen om daar een invulling
aan te geven."
Maar samenwerken met de
gemeente, daar heeft niet iedereen oren naar. Zoals die
ene man die meldt vijf keer
bij de klankbordgroep , wegen
gezeten te hebben. "Je kunt
beter je tijd aan je kinderen
en kleinkinderen besteden. Ik
waarschuw jullie. Er wordt
toch niet naar je g'eluisterd."

=

Het blijkt aan het eind van
de avond allemaal toch niet
tegen dovenmansoren gezegd
te zijn, Een kleine dertig
mensen blijken te willen meedenken in een werkgroep
voor de herinrichting van hêt
gebied

Hoe het na 25 mei verder ging, hebt U al kunnen lezen
op bladzijde 3 van dit nummer.

*
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VOORJAAR IN ANNA'S HOEVE
De lente lijkt soms een uitbarsting van optimisme van de natuur.
Bomen, struiken en planten staan overvloedig in blad, en bijna
overal hoor je vogels zingen. Merels met hun bedaarde, wat
melancholieke melodie; lijsters, die met hun jubelende klanken
altijd maar lijken op te scheppen over hun virtuositeit;
roodborstjes met hun ronde, wat gorgelende geluid; koolmezen
en pimpelmezen met hun eindeloze variaties op tsjiep. In de stad
zie je een jonge kauw met mottige veren hijgend op een dakrand
neerstrijken ("ptl gehaald! ") onder aanmoedigingen (of
vermaningen - kauws is een moeilijke taal) van zijn ouders.
In het bos vliegen her en der onwennig jonge koolmezen, veel te
vaak op de grond landend, zich kennelijk nog niet bewust van het
gevaar dat uitgaat van mens en hond.
Ook aan Anna's Hoeve is de lente niet voorbijgegaan. Waar je ging hoorde je getsjilp om meer eten
uit nestjes in bomen en struiken. Menig halfdode of dode berk bood onderdak aan de bonte specht,
die zijn hol voorziet van een perfect ronde opening. Ook de konijnen hebben - daar zijn het
konijnen voor - weer hun best gedaan: wie oplet ziet op Anna's Hoeve heel wat miniatuurexemplaren. Hun schutkleur werkt echt: ze vallen pas op als ze bewegen, en dan nog voornamelijk
door de vvlne onderkant van hun staart.

jong kauwtje

Nog een paar "echte nieuw1jes":
•

•

•

Er zijn vijf schildpadden tegelijk gezien terwijl ze zaten te zonnebaden op een in het water
stekende wilgentak bij het Witte Strandje. Het zijn schichtige dieren: bij het minste gerucht
duiken ze al het water in.
Overigens is er onlangs ook een zwemmende schildpad gezien bij de brug van de
Berg\'~iver. Het is niet bekend of die uit het bekende schildpadhoekje afkomstig is.
In mei is er op Anna's Hoeve weer de jaarlijkse hengelwedstrijd voor de jeugd gehouden,
georganiseerd door de Hengelsportvereniging Hilversum. De wedstrijd vond plaats aan de
Speelweidevijver en de lenf,rte van alle gevangen vissen bij elkaar bedroeg 38 m. Vorig jaar was
dat getal slechts 17 m, wat waarschijnlijk werd veroorzaakt door de geniepige winter '96-'97,
toen zoveel vissen op Anna's Hoeve de dood vonden. In 1995 en 1996 werden bij de
jeugdhengelwedstrijden respectievelijk 25 en 40 m vis opgehaald. Conclusie: het gaat weer
goed met de visstand in de Speelweidevijver. (Even terzijde: er sprong laatst een vis uit het
water van de Bergvijver omhoog, die zeker 60 cm lang was; hij zwaaide vriendelijk naar de
vissers op het hengelplatforrn en zijn luide lach schalde over het water..)
De boswerkploeg heeft op 15 april in samenwerking met het GNR 12 knotv.rilgen geplant aan de
rand van de oude poel (bij de vijver van het Witte Strandje), en drie bij het Witte Strandje; van
de laatste zijn er twee verdwenen - bI ijkbaar is die plaats niet zo geschikt In het algemeen doen
de knotwilgen het goed op Anna's Hoeve; een enkeling heeft het niet gered.

»
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NS-wandelaars kunnen nu onbekommerd de nieuwe route volgen.
Het vogel vandalisme neemt hand over hand toe. Ook op Anna's Hoeve halen kansarme kauwen
afvalbakken leeg op zoek naar eten. Het bewijs is geleverd door een stuk of vijf rondslingerende
patatbakjes, waarvan de sausvakjes waren doorzeefd met pikgaatjes. Zo gauw er een kauw met
een graftitispuitbus wordt gesignaleerd zullen we niet aarzelen de politie in te schakelen.
Andere gevederde vrienden: in de vijver van het Witte Strandje heeft een meerkoetenpaarije in
het riet een nest gebouwd, dat zichtbaar is vanaf het paadje w·aarlangs zoveel brandnetels
groeien (langs de oude poel). Het is aardig om eens te gaan kijken: de constante bemoeienis van
de ouders met de jongen levert een aandoenlijk tafereelop .
Er zijn nog maar drie ganzen op Anna's Hoeve; de vierde, volgens ingewijden een vrouwtje, is
doodgereden bij de Berg. De drie achterblijvers schijnen mannetjes te zijn. Sommige mensen
zijn niet rouwig om de achteruitgang van de ganzenstand, omdat ze geloven dat de beesten
schade toebrengen aan jong riet en gras. Anderen denken dat het met de schade wel zal
meevallen in een groot gebied als Anna's Hoeve, en zien de langzame verdwijning van deze
dieren met hun grote saamhorigheid en fanatieke zorg voor hun jongen
met lede ogen aan. (Wist u dat ganzen zich soms, misschien uit
gefrustreerde ouderliefde, intensief bemoeien met jonge eendjes,
in hun eigen tempo met ze meezwemmen, ze bij elkaar houden,
waken in de achterhoede?)

•

•

•

Dan de amfibieën : de boswerkploeg heeft een pad en een bruine kikker gezien op een afstand
van ca. 250 m van het dichtstbijzijnde water, en in de nieuwe poel is een groene kikker
waargenomen. Er wordt gezegd dat dit een goed kikkerjaar is en blijkbaar krij gt Anna's Hoeve
daarvan een tikje mee. Overigens is er bij de nieuwe poel , waarschijnlijk door kinderen, een
soort natuurkunstwerk opgericht van grote en kleinere dode takken, die in het zand gestoken
zijn. De boswerkploeg vond het wel grappig en heeft het zo gelaten.
Na de vele regenval in juni valt er echt niets meer te klagen over de waterstand op Anna's
Hoeve. De bronpomp wordt niet meer gebruikt, maar wel ontvangt het gebied nog steeds water
uit de bomvput van het nieuwe hoofdkantoor van Nike. Hier volgt \veer de driemaandelijkse
gratiek van de waterstand, waarin het effect van de wolkbreuken van het weekeind van 6-7 juni
duidelijk tot uiting komt.

•

WATERSTAND VIJVER (WITTE STRANDJE)
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VLEERMUIZENWANDELING
Voor het geval U dit nog op tijd leest, hierbij een herinnering
aan het bericht in onze vorige Courier. Op dinsdag 7 juli is er
weer een vleerrnuizenwandeling in Anna's Hoeve.
Verzamelen om 22.15 uur bij de slagboom Liebergef\veg /
hoek Anthony Fokkef\veg.

OPROEPEN OM HULP

*

De BOSI)LOEG, bestaande uit vrijwilligers die vaak op
woensda6'1niddag op Anna's Hoeve aan het werk zijn, is nu
aan de zomerstop begonnen.
Op de tweede woensdag in september, dus op 9 september
(om 13.30 uur) hoopt het groepje weer verder te gaan met
het uitroeien van de Amerikaanse vogelkers, en het verwijderen
van zwerfvuil.
De vaste kern van de ploeg bestaat nog slechts uit 3 mensen. Dat is wel erg weinig; het werk schiet
op deze manier niet echt op. Natuurlijk zijn er onder onze 850 leden een heleboel die om allerlei
goede redenen niet kunnen komen helpen: werk of andere verplichtingen, gezondheid, leeftijd en
noem maar op. Maar er moeten er toch wel een paar méér zijn die WEL af en toe eens kunnen
komen helpen? Oproepen via de Hilversumse Vrijwilligerscentrale hebben tot op heden ook nog
geen extra hulp opgeleverd.
Twee uurtjes bezig zijn in de vrije natuur is ontspannend, gezond en gezellig. Wilt U (man of
vrouw) het eens komen proberen? Bel Jan Deijs voor nadere inlichtingen (tel. 6858965).
Het verzamelpunt is de slagboom in de Liebergerweg, hoek Anthony Fokkerweg.
Naar aanleiding van de geslaagde acties om aandacht te vragen voor de gemeentelijke plannen en
voor de informatie-avond op 25 mei, zal worden geprobeerd om een werkgroepje van leden te
vormen die wat vaker willen helpen bij speciale acties. Zoals bijvoorbeeld op zaterdag 12
september a.s., wanneer onze vereniging zich op de Groest weer hoopt te presenteren in de Cursusen Vrijetijdsmarkt. Coördinator van de pogingen om zo'n ACTIVITEITEN\VERKGROEP op te
richten is Meijndert Ruitenberg, Lijsterweg 70_ tel 68 32 762 .

*
RODE BOSMIEREN IN HET GOOI
De Vereniging Leefmilieu wil een inventarisatie gaan maken van de rode bosmier
in het Gooi .
Zij willen allereerst vaststellen waar precies de mierenhopen zijn te vinden.
Aangezien het Gooi een vrij groot gebied is, kunnen ze dat niet alleen.
Daarom een oproep voor medewerking Kennis van mieren is niet nodig. Wel een gezonde
nieuwsgierigheid naar het wel en wee van onze bossen, in dit geval van ons mooie Anna's Hoeve.
Dus, als U i n het gebied van Anna's Hoeve (of ergens anders in het Gooi) plekken weet (of wilt
opzoeken) waar de rode bosmieren voorkomen, dan kunt U contact opnemen met:
Vereniging Leefmilieu, Hoge Larenseweg 258, 1222 RM Hilversum.
Tel. (035) 6850945, of e-mail lOude.Elferink@directA2000.nl

*

•
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PAALTJES TEGEN BERMPARKEREN
Al jarenlang ageert ons bestuur tegen het illegale parkeren in de benn tegenover het restaurant.
Altijd weer zijn er chaufTeurs die te lui zijn om een paar meter door te rijden naar het grote
parkeerterrein en van daar uit naar het restaurant te lopen. Door dit onnodige bermparkeren wordt
niet alleen de berm stukgereden, maar wordt ook het uitzicht van fietsers belemmerd op het verkeer
dat het parkeerterrein oprijdt.
Tot onze f,Tfote vreugde heeft de Gemeente dit bermparkeren nu met houten paaltjes onmogelijk
gemaakt. Het is de bedoeling dat de berm volgend voorjaar v,,'ordt ingezaaid.
De dienst "Buurt & Beheer" van wijk Oost heeft bemiddeld om dit voor elkaar te krijgen.
Ons bestuur is de dienst Gemeente"verken en "Buurt & Beheer" hiervoor zeer erkentelij k.

*
KAMPEREN OP HET PARKEERTERREIN ?
Al jarenlang organiseert partyrestaurant Anna's Hoeve met Pinksteren een country- &
westernfestival dat bezoekers trekt uit het hele land. Dit gebeuren neemt steeds grotere afmetingen
aan. Het restaurant adverteert zelfs met de mogelijkheid dat bezoekers gratis kamperen met tenten,
campers of caravans op het parkeerterrein tegenover het restaurant. Hiervan wordt volop gebruik
gemaakt.
Er is aan de Gemeente en aan het Goois Natuurreservaat (eigenaar van een deel van het
parkeerterrein) echter nooit om toestemming hiervoor gevraagd.
Ons bestuur heeft besloten er bij de bevoegde instanties op aan te dringen dat dit illegale kamperen
niet langer wordt gedoogd. Tegen kamperen met vergunning hebben wij uiteraard geen bezwaar.
Wij gaan er dan van uit dat er aan de vergunning bepaalde voorwaarden worden gesteld, zoals de
aanwezigheid van sanitaire voorzieningen, de verplichting om naderhand al1e rommel op te
ruimen, . en een verbod om open vuur te maken. Ook zou op naleving van de voorwaarden moeten
worden gecontroleerd.

*
AVONDVIERDAAGSE SUCCESVOL
Dit jaar vertrok (van 8 tlm 11 j uni) de Avondvierdaagse voor het eerst vanaf de sportvelden van
HSV Was meer. Hoewel organisatorisch nog niet alles perfect is verlopen, kunnen de organisatoren
(de Nederlandse Wandelsportbond) en de vrijwilligers van de sportvereniging terugzien op een
geslaagde vierdaagse.
Er was tevoren nogal wat angst voor verkeers- en parkeerchaos, maar dat is meegevallen. Het oude
hek van de accumulatievijver deed goede dienst als f,Tfatis fietsenstalling, voor degenen die een riks
voor 4 avonden bewaakte stalling (of een piek per avond) te duur vonden. Er was geadviseerd om
zo mogelijk niet per auto te komen. Daar is goed gevolg aan gegeven. De deelnemers kwamen
massaal met de fiets. Meer dan drieduizend avondwandelaars hebben (opnieuw of voor het eerst)
kennis kunnen maken met het natuurgebied Anna's I--Ioeve, dat in verscheidene routes was
opgenomen
Het paadje langs het Wasmeer, achter de Berg (het zandige laatste stuk van de Liebergerweg) moest
er wel wat voor worden verbreed, door de bennen te maaien. Maar ach, dat groeit "vel weer aan.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
mg. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen
Buiten kantoonijd (maandag ti m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende spoedgevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing)
of tel. 035 6911 174 (hr. Ubbink)

Reinigings politie
Telefoon 035 6950 944

~!
Aan de Vereniging tot Behoud van Anna 's Hoeve e.o.
Secretariaat:

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

ofblJ
mevr. H. roes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855951

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributle f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adre~ is gewiJZIgd: mijn oude adres v,,·as.

Naam .
Adres:
Postcode:

Plaat~ ·

...... . . . .. . .. . .... ... . . .

(98-3 )
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VAN HET BESTUUR
Dit nummer van de Courier bereikt U wat later dan de streefdatum van 1 november. Oorzaak is de
vertraging in de werkzaamheden van de Participatiegroep. Dat is de werkgroep waarin
omwonenden en belanghebbenden van Anna's Hoeve en omgeving proberen met de gemeente op
één lijn te komen over de toekomst van het gebied. Op de volgende bladzijden kunt U daar het
laatste nieuws over lezen.
Graag verwelkomen wij zo'n 20 nieuwe leden die wij sinds het verschijnen van de vorige Courier
hebben kunnen inschrijven. De meesten zijn lid geworden tijdens de Cursus- en Vrijetijdsmarkt op
de Groest, waaraan onze vereniging nu al weer voor de vierde keer heef1 meegedaan. Ook daarover
verderop in dit nummer meer.
Voor de volgende Algemene Ledenvergadering is voorlopig de datum 19 april 1998 vastgesteld.
Dat is zoals bij ons gebruikelijk op een maandagavond. Het is echter denkbaar dat er al eerder,
bijvoorbeeld in januari, een extra ledenvergadering zal worden belegd, speciaal gewijd aan de
definitieve gemeentelijke plannen met Anna's Hoeve en omgeving. In de afgelopen maanden leken
er toch kansen te zijn om het gebied van Speelweide en Speelweidevijver voor openbare recreatie te
behouden. Maar op 26 oktober werden deze verwachtingen, naar het lijkt, definitief de kop
ingedrukt. Zodat het bestuur zich moet gaan beraden op de vraag: Wat nu? Voor een eventuele
extra ledenvergadering zullen alle leden uiteraard tijdig een uitnodiging ontvangen.
Hoewel de gemeentelijke toekomstplannen op dit moment ons belangrijkste punt van aandacht
vonnen, zijn er ook diverse andere zaken aan de orde. Zoals de plannen van Rijkswaterstaat
(directie Utrecht) om nieuwe stobbenwallen aan te leggen onder viaducten van de A27. Onder het
viaduct "Zandheuvel" in de Weg over Anna's Hoeve ligt al sinds 1993 zo'n stobbenwal. Kleine
zoogdieren kunnen daardoor van de ene naar de andere kant van de A27 komen, onder de snelweg
door. In dit nummer van de Courier kunt U daarover lezen. Eén van de nieuw geplande stobbenwallen is onder het spoorwegviaduct, achter de nieuwe poel in een hoek van het Geitenweitje. In de
toekomst kunnen vrijwilligers van onze vereniging (onze bosploeg) wellicht worden ingeschakeld
om waarnemingen te doen over het gebruik van deze oversteekplaatsen voor kleine zoogdieren.
De bosploeg kan overigens nog steeds nieuwe vrijwilligers
gebruiken. In principe is het clubje in Anna's Hoeve aan
het werk op woensdagmiddagen van half twee tot half vier.
Vaste datum is de tweede woensdag van de maand, maar
na onderlinge afspraak wordt er ook wel op andere data
(meestal ook op woensdagmiddag) gewerkt.
Wegzagen van Amerikaanse vogelkers en het
opruimen van zwerfvuil zijn de belangrUkste taken.
Maar er worden ook kleine reparaties verricht, zoals
het opnieuw bevestigen van losgeraakte paaltjes.
En komend voorjaar wil de bosploeg in Anna's
Hoeve een of meer broeihopen voor ringslangen gaan
aanleggen.
Is dit vrijwilligerswerk misschien iets voor U? Speciale voorkennis is niet nodig: in het veld leert U
alles wat u weten moet. Materiaal is aanwezig. Bij storm en regen werken we niet, want het moet
wel leuk blijven. En de deelnemers komen alleen als het ze goed uitkomt; van een verplichting is
geen sprake.
Hebt U nog vragen, bel onze bosploegcoördinator Jan Deijsl (tel. 6858965)
Ook de redactie van de Anna's Hoeve Courier kan best nog wat versterking gebruiken. Vooral
iemand die een computer heeft en goed overweg kan met een tekstverwerker, zou 4 x per jaar nuttig
werk kunnen doen. Bent U zo iemand? Bel Helga Toes (tel. 6855 951) of Gerard Peet (6215 168) !

*
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VEEL LEDEN PARTICATIEGROEP ZWAAR TELEURGESTELD

GEMEENTE WIJZIGT PLANNEN NAUWELIJKS
Voor de meeste deelnemers aan de Participattegroep draaide de langverwachte vergadering van 26
oktober uit op een grote teleurstelling. Met veel omhaal van woorden maakten de sprekers van de
Gemeente duidelijk welke wijzigingen er, naar aanleiding van de inbreng van de leden van de
f:,lToep, waren aangebracht op de plannen die begin dit jaar waren beschreven in de voorlopige
"Structuurschets Hilversum-Oost". Die wijzigingen zijn minimaal. De bos strook tussen de Anthony
Fokkerweg en de huidige Speelweidevijver (het bos op en achter het "talud") blijft bestaan. De
geplande 6 sportvelden worden wat opgeschoven, tot vlakbij het Witte Strandje. (Er blijft achter het
Witte Strandje een smalle groenstrook over.) Voor oefenterrein enJofhandbal wordt er ten noorden
:van de Liebergerweg een gebied ter grootte van anderhalf voetbalveld toegevoegd, ten koste van de
ruimte voor nieuwe woningen. In de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg tussen Liebergerweg
en Philips komen woontorentjes (ongeveer zoals bij het ziekenhuis). De nieuwe verkeersweg tussen
de nieuwbouwwijk en de "vuilberg" langs het Wasmeer, aansluiting gevend op de Lorentzweg, is
geschrapt. (De meeste deelnemers hadden te kennen gegeven weinig heil te zien in zo'n weg.) Het
doorgaand verkeer blijft dus via de Minckelersstraat rijden. Ook de ontsluiting van de sportvelden
zal geschieden via de Minckelersstraat, dus niet via de Mussenstraat.
Om technische redenen moet de oppervlakte van de ingepakte "vuilberg" een stuk groter worden
dan aanvankelijk was voorzien. Hij kan nl. niet zo hoog worden, om geen risico te lop~n dat het
plastic waarmee de vuile grond wordt afgedekt, gaat scheuren door ongelijk inklinken van de vuile
grond. Daardoor blijft er geen ruimte over voor de Kynologenclub. Daarvoor zal elders ruimte
gevonden moeten worden, bijvoorbeeld door Sportpark Loosdrecht aan het Jagerspaadje uit te
breiden. Hoe dat betaald moet worden, is nog niet duidelijk.
Het rietfilter om water uit het regenwaterriool te zuiveren voordat het via de resterende vijvers van
Anna's Hoeve in de grond kan wegzakken, krijgt de vorm van een aantal nieuwe vijvertjes ten
zuiden van de Liebergerweg, grenzend aan de nieuwe sportvelden. Ook de oude poel wordt daar
een deel van. Het water zal in de toekomst dus via de oude poel terecht komen in de vijver bij het
Witte Strandje, inplaats van andersom, zoals nu.
Bij de nieuwe rioolwaterzuivering moet een overstortvijver komen, die een paar keer per jaar nodig
zal zijn en voor de rest droog staat. In de ontwerp-Structuurschets leek die vijver op een uitbreiding
van het Laarder Wasmeer. Op de nieuwe tekening is hiervoor een aparte "vijver" opgenomen.
De teleurstelling van de meeste aanwezigen heeft de volgende oorzaak. Tijdens de startavond van
25 mei wekte toenmalig wethouder Flink de indruk dat er nog niets vast lag. Als de participatiegroep van omwonenden en andere belanghebbenden met een andere indeling zou komen, dan zou
daar serieus naar gekeken worden. Zelfs het behouden van de eerste vijver en de Speelweide zou
bespreekbaar zijn, als er voor de sportvelden een andere plaats kon worden gevonden.
Ook in de bijeenkomsten van de Participatiegroep werd voortdurend beklemtoond dat een unaniem
advies van de groep een zwaar gewicht in de schaal zou leggen. Overigens weigerde de gemeente
pertinent om meer inzicht te geven in de financiën van het plan. Ook op zeer veel andere vragen
van de groep kwamen er weinig tot geen bevredigende antwoorden.
In de vierde vergadering op 31 augustus werd de groep uitgenodigd om zelf een ideaal vlekkenplan
te maken. Er werden drie subgroepen gevormd. Die kwamen alle drie met een voorstel waarbij de
sportvelden globaal genomen op hun huidige plaats bleven liggen, en ook de Speelweide en
Speelweidevijver bleven bestaan. De vuilberg zou ofwel in een ring om de nieuwbouw moeten
komen, ofwel op de plaats van de Speelweide. Door dubbel grondgebruik wilde men extra ruimte
winnen, bijv. door de RWZI ondergronds te bouwen, of althans de overstortvijver te overkappen.
Daar zouden wel twee sportvelden op passen.
Op grond van dit resultaat werden alle (reeds vastgestelde! ) vergaderdata in september afgeblazen.
Pas op 26 oktober kon de gemeente met een reactie komen. De vuile grond kon niet op een andere
plaats komen: te duur en te weinig ruimte. Dubbel grondgebruik kon niet: te duur. Voor de rest, zie
boven. Geen wonder dat veel deelnemers zich door de gemeente in het ootje genomen voelden.

»
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Zeer ontevreden waren de sportclubs. Die hadden veel meer ruimte geclaimd dan de geplande 6
voetbalvelden. De gemeente had daarop hun claims laten bestuderen door de Grontmij. Die bracht
een rapport uit waarin de claims van de clubs werden bevestigd. De gemeente had echter uit
datzelfde rapport geconcludeerd dat een oppervlak ter grootte van 7 Yz ruime voetbalvelden genoeg
moest zijn. Ook voor clubhuizen en 200 parkeerplaatsen (binnen dat gebied). De sportverenigingen
waren hier heel boos over. De Zebra's willen zelfs niet meer in de Participatiegroep meedoen.
Alleen het Goois Natuurreservaat leek redelijk tevreden, maar claimde wel extra maatregelen aan
de oostkant van Anna's Hoeve, om de ecologische waarden te verhogen en meer rust in dat gebied
te brengen. Dat zou kunnen door een nieuwe, verdiepte verkeersweg aan te leggen achter het
restaurant langs, met een ecoduct (natuurbrug) daar overheen. De Weg over Anna's Hoeve
voorlangs het restaurant zou dan voor doorgaand verkeer worden afgesloten.
De provincie heeft instemming gevraagd aan de gemeente Blaricum voor verplaatsing van de
rioolwaterzuivering naar een plek naast de bestaande zuivering aldaar. Als Blaricum daarmee
instemt, ontstaat er een geheel nieuwe situatie, waarin bij Anna's Hoeve meer ruimte voor nieuwe
woningen beschikbaar komt. Voor 1 januari zou hierover een besluit moeten vallen.
De gemeente zal het nu voorliggende plan waarschijnlijk nog op kleine details wijzigen, en dan
opnieuw aan de Participatiegroep voorleggen. Het idee dat er een plan op tafel zal komen dat op
brede instemming kan rekenen, kan echter gerust als een hersenschim worden gezien. Dat is
intussen wel duidelijk geworden.

vb yuilberg (nieuw wandelgebied met struikgewas)
nieuwbouw (woningen)
f,,'Toenstrook of bosgebied
g
sportvelden
(In het Laarder Wasmeergebied zijn niet alle bosLaarder Wasmeer (bestaand)
gebieden tussen het water als zodanig aangegeven.)
bestaande vijvers
.
..
rwzi nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie
nieuwe vIJvers
wm woningen Meerweg (bestaand)

nb
sv
Iw
by
ny
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NATUUR ONDER DE SNELWEG DOOR

STOBBENWAL ONDER RIJKSWEG A27
Al groeien er geen bomen: het bos gaat verder onder viaduct Zandheuvel

Het viaduct Zandheuvel bevindt zich op de plaats waar rijksweg A27 en de gemeentelijke weg van
Baarn naar Hilversum elkaar kruisen. Omdat men bij de aanleg van de snelweg in het begin van de
jaren zeventig rekening hield met een mogelijke verbreding van de gemeentelijke weg, is er een
zeer ruim viaduct gebouwd. Uit sporen bleek dat reeën en vossen deze onderdoorgang geregeld
gebruikten om de snelweg te passeren. Voor kleine zoogdieren, zoals muizen en marters, vonnde de
kale zandvlakte echter een te grote barrière. Deze dieren hebben graag begroeiing om in te schuilen.
Vooral struiken vinden ze aantrekkelijk. Onder een viaduct is het echter te droog en te donker voor
welke plant dan ook om er te groeien. Met takkenbossen zouden struiken nagebootst kunnen
worden, maar die raken te gemakkelijk in brand. De oplossing zijn boomstobben ofwel
boomstronken. Tussen de wortels aan de stobben kunnen dieren net als in struikgewas een
schuilplaats vinden. In het voorjaar van 1993 heeft Rijkswaterstaat directie Utrecht wallen van
boomstobben aangelegd en extra eikjes en berkjes geplant in het verlengde ervan aan weerszijden
van het viaduct. In het midden van het viaduct, waar de opening tussen de twee delen van de
snelweg licht doorlaat, is het zand vervangen door vruchtbare grond en deze is ingezaaid met een
kruidenmengsel. Deze vegetatie biedt dekking en voedsel. Zo bestaat er nu ook voor de kleine
zoogdieren een verbinding tussen de bossen van het Gooi en Lage Vuursche.
Jelle Harder, werkzaam bij Landschapsbeheer Noord-Holland, is de geestelijk vader van de
stobben wal. Peter van der Linden, werkzaam bij de Milieufederatie Noord-Holland, heeft in 1993
in de maanden augustus, september en oktober onderzocht welke zoogdieren onder en in de buurt
van het viaduct voorkomen. Uit vangst en terugvangst en uit het waarnemen van dieren en hun
sporen bleek dat kleine zoogdieren de snelweg inderdaad langs en door de stobben passeren. De
dieren komen via de beplanting van bomen, struikjes en hoge kruiden bij het viaduct. In en langs de
stobbenwal vinden ze dekking tijdens hun tocht. De droge stobben zijn ook een aangename
schuilplaats in natte tijden. Voor reeën en vossen waren de aanpassingen niet direct nodig, maar
kleinere zoogdieren als hennelijn en wezel durfden de oversteek voorheen niet te maken. De
zestig meter lange kale zandvlakte was een te grote hindernis.
»
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-7Met de stobbenwal is geprobeerd een zo natuurlijk mogelijke situatie te creëren. Het werkt bijna als
een wildviaduct, maar is veel minder kostbaar. Om de passage zo min mogelijk te laten verstoren
door het verkeer op de gemeentelijke weg is tussen de stobbenwallen en de weg een schutting
geplaatst. Zo is er meer rust en bovendien hebben de dieren 's nachts geen hinder meer van de
lichten van de auto's op de gemeentelijke weg.
Door de stobbenwaJ is er weer een verbinding tussen de bossen ter weerszijden van de rijksweg
A27. Populaties van kwetsbare diersoorten, zoals de boommarter, kunnen elkaar weer bereiken.
Daarmee is de kans dat de dieren zich blijvend in deze gebieden gaan vestigen vergroot en de kans
op uitsterven verkleind.
Door de breedte van het viaduct was het mogelijk drie stobbenwallen naast elkaar te leggen. Maar
één wal zou al voldoende waarde voor de fauna hebben. Voor een zo'n wal is onder een viaduct
slechts een ruimte nodig van twee tot vijf meter breedte. Er zijn nog meer viaducten onder de
rijksweg A27 in het bosgebied van Hilversum, waar plaats is voor een stobbenwal. Daarmee
functioneren ze niet alleen als een passage voor mensen, maar ook voor dieren.
vangst:

aantal

2 71
Rosse woelmuis
101
Bosmuis
66
Veldmuis
23
Bosspitsmuis
Tweekleurige bosspitsmuis 3
Dwergspitsmui s
4
15
Hui s sp i tsmu is

gezien:

sporen:
Mol
Konijn
Ree
Bunzing
(verwilderde) huiskat
Eekhoorn
zoogdier algemeen

4

1

1
8
4

Bruine kikker
5
Gewone pad
2
Groene kikker
1
Winterkoning
3
Ata la nta (vlinder) 1

1

ol

5

Totaal

518

Tabel: waarnemingen van dieren bij een onderzoek van dertig dagen bij viaduct Zandheuvel.

(Met een kleine, noodzakelijke tekstcorrectie overgenomen uit een vouwblad, uitgegeven door
Rijkswaterstaat, directie Utrecht. Deze heeft de tekst in iets gewijzigde vorm overgenomen uit de
publicatie "Natuur over wegen", gemaakt door Nieuwland Advies te Wageningen, in opdracht van
R~ikswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft, 1995)
Zoals ook al op blz. 3 is gemeld, is Rijkswaterstaat van plan om binnenkort inderdaad meer
stobbenwal1en aan te leggen onder diverse viaducten in de A27.

VIADUCTEN OOK ELDORADO
VOOR MIERENLEEUWEN

Bouw van de trechter door de larfvan de mierenleeuw

Vermeldenswaardig is ook dat er in het zand onder de viaducten van de A27 zeer veel
mierenleeuwen voorkomen. De mierenleeuw is een zeldzaam insect. Larven van mierenleeuwen
zoeken in het vootjaar een plek met droog, mul zand, en graven zich daar in. De larve wacht
onderin het zo gemaakte kuiltje tot er een klein diertje in valt, bijvoorbeeld een mier, pissebed of
spinne~e. Als dat gebeurt, zakt de steile wand van het kuil~e in. De mierenleeuw probeert de kuil
"op orde" te houden en werpt de omlaaggerolde korrels weer buiten zijn kuil. Het effect is dat het
diertje steeds dieper het kuiltje inrolt en in de kaken van de mierenleeuw terecht komt. De
mierenleeuw zuigt de prooi dan uit. In de zomer van 1996 zijn de kuiltjes van mierenleeuwen
onder de viaducten geteld. In augustus werden er onder het viaduct Zandheuvel maar liefst 1200
aangetroffen; onder het spoorwegviaduct 750, en bij de Soestdijkerstraatweg zelfs 1500. (Bron:
milieutijdschrift De Wijde Blik 4-96.)

*

•
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VRIJETIJDSMARKT 1998
Op 12 september was er weer de jaarlijkse vrijetijdsmarkt op de Groest. Natuurlijk was onze
vereniging aanwezig, met een uitdagende kraam.
Samen met actieve leden hebben we de gehele dag informatie gegeven aan belangstellenden. Onze
kraam stond in de Z.g. groene hoek en trok veel passanten aan.
Opvallend is dat bijna iedereen vindt dat Anna's Hoeve moet blijven zoals het nu is. Niemand wil
dat de schop er in gaat. Er meldden zich 19 nieuwe leden aan. Onze zorg over Anna's Hoeve is een
belangrijke motivatie om lid te worden.
Het enthousiasme van de vrijwilligers bij de kraam heeft ertoe bijgedragen dat dit een geslaagde
'vrijetijdsmarkt voor ons geworden is. Iedereen die aan de kraam heeft meegewerkt: bedankt. Door
jullie inzet zijn we weer een beetje gegroeid en wat bekender geworden.
Volgend jaar gaan we er natuurlijk weer staan. Dan met een grotere kraam, zodat we meer ruimte
hebben om Anna's Hoeve nog beter te kunnen presenteren.

*
HET GEBEURDE IN ANNA'S HOEVE
FEESTHELIKOPTER LANDT OP DE BERG
Voor mooie, waar gebeurde verhalen moet je je licht opsteken bij de visplaats aan de Bergvijver.
Bijvoorbeeld bij de hengelaars Harry en "Ome" Piet, vaste bezoekers van dit eens zo mooie, maar
tegenwoordig danig verwaarloosde stukje Anna's Hoeve.
Op een mooie dag in september hebben Harry en Piet het volgende meegemaakt. Je gelooft je oren
niet!
Op de parkeerplaats tegenover het restaurant staan een paar auto's, waaronder een opvallende witte
RoIls Royce. Die zie je daar niet iedere dag.
Op zeker moment verschijnt er boven de Berg een laagvliegende rode helikopter. Ja hoor, hij landt
op het bijna vlakke grasland aan de voet van de Berg. Uit de helikopter stappen een bruidspaar, een
fotograaf en een aantal bruiloftsgasten. Terwijl zij het bos induiken, stijgt de helikopter weer op,
om spoedig uit het zicht te verdwijnen.
Het bruiloftsgezelschap steekt de weg over en begint aan een rondwandeling om de Bergvijver. Het
hele gebeuren wordt van alle kanten vastgelegd door de fotograaf.
Tijdens de rondwandeling hebben hengelaars Harry en Ome Piet alle tijd om een praatje aan te
knopen met de chauffeur van de Rolls Royce. Inderdaad, die weet er alles van. Het gezelschap komt
van vliegveld Lelystad. De bruidegom is een oud-Hilversummer die het landschap van Anna's
Hoeve blijkbaar de ideale plek vond voor zijn bruiloftsfotoreportage.
Intussen is de stoet via het bruggetje bij de visplaats aangeland. De bruidegom heeft zelfs een
hengel meegenomen en werpt die uit. De bruid staat aan z~jn zijde, en de fotograaf doet zijn werk.
Helaas, de vissen willen niet direct bijten. Maar Harry heeft kort tevoren een
flinke karper gevangen en biedt de bruidegom aan om even met zijn karper te
poseren. Zo gezegd, zo gedaan.
Na de foto met de karper koerst het gezelschap richting parkeerplaats. Bruid
en bruidegom verdwijnen in de witte Rolls en vertrekken. Terug naar Lelystad.
Even later is de rust op Anna's Hoeve weergekeerd .
De redactie heeft voor alle zekerheid nog even bij het Goois Natuurreservaat geïnfonneerd of er
voor de helikopter een landingsvergunning was aangevraagd. Zoals u raden kunt, wisten ze bij het
G.N.R. nergens van.... Een brutaal mens heeft de halve wereld!

*
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OMA VINDT SLEUTEL TERUG EN DRUIPT AF
En hoe vindt U deze? Ook waar gebeurd!
Het is een mooie zondagmiddag. Bij de visplaats verschijnt een neties in de kleren zittende jonge
grootmoeder met haar kleindochtertje.
Het meisje kijkt over de rand van de vissteiger naar het water. Zij buigt zich wat ver voorover.. .. en
verliest uit haar borstzakje een sleutel. Die valt zó het water in.
Dat blijkt een klein rampje te zijn. Die sleutel moet en zal teruggevonden worden.
Oom Piet heeft een magneetje bij zich. Dat wordt neergelaten, en over de slibbodem gesleept.
Helaas, zonder succes.
"Haal bij het restaurant maar even een hark", zegt Ome Piet. "Zeg er maar bij dat Ome Piet er om
vraagt, dan zit het wel goed." Dat lukt: even later keert Oma terug met een hark. Ook daarmee
wordt een tijdje vergeefs in de blubber gehengeld.
Het gaat Oma te lang duren. Ze loopt naar het eind van de steiger, stapt pardoes met kleren en al het
water in, en loopt langs de rand van de steiger terug naar de plaats waar het sleuteltje ergens moet
liggen. Het water komt tot haar boezem.
"Als ik U was zou ik mijn ene schoen maar uitdoen", adviseert Ome Piet. "Dan kunt U met de tenen
van die voet proberen de sléutel te vinden."
Je houdt het niet voor mogelijk, maar op die manier lukt het! Triomfantelijk tovert Oma de sleutel
uit de blubber te voorschijn.
De wandeling door Anna's Hoeve is nu wel afgelopen. Oma brengt de hark terug naar het
restaurant, en loopt met kleindochter terug naar de fiets . Oma fietst terug naar huis, een nat
druipspoor achter zich latend .... ..

NAJAAR OP ANNA'S HOEVE
Op welke dag de zomer dit jaar viel is menigeen ontgaan, en zo is het alweer enige tijd herfst. Er
valt nog meer regen, bij tijd en wijle waait het hard, bla bla bla ... blaadjes vallen van de bomen,
maar geen spoor van najaarsmoeheid bij de actieve leden van onze vereniging - onvermoeibaar
waken ze over Anna's Hoeve en niets ontsnapt aan hun spiedend oog. Zo was er in september weer
een verstopping in de overstort onder het dammetje, waardoor het waterpeil in de Speelweidevijver
tot wel 2.60 m boven NAP steeg. Na de melding van dit euvel IS de gemeente snel in actie
gekomen, hoewel een dergelijke taak tegenwoordig eigenlijk onder het Hoogheemraadschap valt.
De vijver van het Witte Strandje liep daarna zo vol dat ook de oude poel, die bijna droog stond, zich
weer kon vullen en er, omzoomd door de bomen en bedekt met kroos, weer prachtig bij lag. Verder
is een grote afgebroken wilgentak die het paadje tussen de oude poel en de vijver van het Witte
Strandje versperde door het GNR weggehaald. De zitbank langs dit paadje (een van de oudste
banken op Anna's Hoeve) is door onze mensen aan de brandnetels ontrukt en vervolgens ontalgd;
het uitzicht vanaf die bank op het water is hersteld.
En dan de waarnemingen in het veld. Gedurende de zomer zie je ze al verschijnen, de paddestoelen,
die gewoonlijk exclusief aan de herfst worden verbonden. Er waren er weer heel veel op Anna's
Hoeve. Wáren, ja, want er zijn er veel vernield of kennelijk gewoon geplukt. Iedereen weet toch dat
paddestoelen beschermd zijn? Het schijnt dat het er een paar jaar geleden niet zo goed voorstond
met de vliegenzwam (rood met witte stippen); dan doet het je toch goed om te zien dat deze soort
op het Geitenweitje kennelijk goed gedijt. Enje ziet ook talloze andere soorten. Niet veel voorkomend op Anna's Hoeve, maar elders al in de nazomer in groten getale aanwezig: de aardappelbovist, een gelig, knolvormig groeisel uit de grond. Blijkbaar een goed bovistenjaar.
»
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Nog iets over het Geitenwei~ie . Het is er prachtig: open terrein met
verspreid een enkele boom (vliegden, berk, eik), aardig wat heide
en zoveel vergrassing dat je er bijna runderen zou laten grazen. (Of
geiten!) In het kleine is het er ook mooi: zoals gezegd, veel vliegenzwammen, maar ook allerlei mossoorten, die je goed kan zien als je
het pad aan de voet van het snelwegtalud bewandelt. Aparte schoonheid. Uw correspondent heeft eens gezien hoe een kleine roofvogel
boven het Geitenweitje een paar spectaculaire oefenvluchten uitvoerde,
waarbij vooral het maken van snelheid belangrijk scheen. Misschien
een slechtvalk? Die laat zich met duizelingwekkende vaart van vrij
!:,Yfote hoogte op zijn, ook vliegende, prooi vallen en wil ook nog wel
, eens een wilde achtervolging inzetten.
Een andere gast op Anna's Hoeve is de aalscholver: groot,
(bruin)grijszwart, geweldige haaksnavel. Hij woont ergens
anders en is waarschijnlijk op doortocht naar groter viswater
(het IJsselmeer), of daarvandaan op weg naar huis, maar
vindt kennelijk voor de kleine snack tussendoor onze
vijvers niet te versmaden. Neergestreken op het water
van de Speelweidevijver ofbij het Witte Strandje begint
hij meteen te vissen: verdwijnt onder water voor een
halve ofhele minuut, komt even boven om adem te
Aalscho/ver
halen en duikt onmiddellijk weer onder. Dat gaat zo
een tijdje door en dan vertrekt hij weer - komt met enige moeite van het water los, vliegt een rondje
om hoogte te winnen en verdwijnt dan uit zicht, waarbij hij de omringende bomen net niet raakt.
Geen zorgen over de visstand, mensen: zolang er zich op Anna's Hoeve geen kolonie aalscholvers
vestigt is er niets aan de hand.
Wilde konijnen zijn er zat op Anna's Hoeve, maar het zwarte angorakonijn dat wat verbaasd
rondscharrelde in een perceel in de buurt van de grote parkeerplaats hoorde ergens anders thuis.
Pogingen om hem te vangen waren tot mislukken gedoemd, want het beestje koos, als Broer Konijn
uit de Donaid Duck, braambosjes om zich strategisch terug te trekken. Uiteindelijk moest de
reddingspoging worden gestaakt en het konijntje is daarna niet meer gezien. Voor het ergste moet
worden gevreesd.
Meer uit de rubriek afgedankte huisdieren: er is in september een zonnebadende schildpad gezien
op een boomtak bij de brug aan het begin van het Berkenlaantje.
Iets vrolijker nieuws. Aan het pad langs de spoorbaan zijn van de zomer vier jonge eekhoorntjes
waargenomen. Ook al zijn eekhoorns heel gewone bosdieren, het is altijd bijzonder ze in het echt te
zien (wat ook geldt voor andere dieren in het wild). Dat prachtige roodbruin, die geweldige staart,
de snelheid waarmee ze in een boom klimmen, en hun pienterheid: ze slagen er altijd in te vluchten
langs de kant van de boomstam die de beschouwer niet kan zien; je vangt altijd maar een glimp van
ze op. Denk niet dat het schatjes zijn: naast dennenappels, eikels en ander vegetarisch voedsel
lusten ze op z'n tijd ook wel een eitje of een jong vogeltje.
In de nieuwe poel zijn diverse groene kikkers waargenomen, dus het lijkt erop dat de pogingen van
de vereniging om een goede leefomgeving voor kikkers te scheppen vruchten afwerpen. Ook is er
achter het heitje een ringslang gezien. Nu zijn ringslangen toevallig gek op kikkers en kikkervisjes,
dus we zullen zien hoe het verder gaat. Om de wellicht benarde toekomstige situatie van de kikkers
te schetsen, moet ook nog gemeld worden dat uw correspondent van de zomer twee keer een
ooievaar boven Hilversum heeft zien zweven.

»
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Er was dit jaar weer een rijke bramenoogst. Zoeken naar bramen is uit de tijd; tegenwoordig hoef je
overal in het Gooi je mond maar open te doen of de bramen vliegen naar binnen. Dit schijnt
veroorzaakt te worden door de zure regen, die ook debet is aan de overvloedige brandnetelgroei.
In het stuk vijver vanaf het Berkenlaantje richting Bergvijver is een paartje carolina-eenden gezien.
Dit zijn verwilderde siereenden, die erg op mandarijneenden lijken, maar iets minder spectaculair
van kleur en tekening zijn. Nu we het toch over eenden hebben: in de accumulatievijver zie je vaak
andere eenden dan de (half)wilde die iedereen kent van het brood voeren. Tafeleenden, kuifeenden,
bergeenden, en altijd alleen daar, nooit in de vijvers van Anna's Hoeve. Hebben deze eenden
eigenlijk het Wasmeer als tijde1ijke verblijfplaats en maken ze even een ommetje op de
accumulatievijver? Voor de eenvoudige toeschouwer blijven er altijd vragen.

*
WATERSTAND VAN DE VIJVER
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SPOREN IN ANNA 's HOEVE

*

Deze nieuwe column gaat over speuren naar sporen in Anna's Hoeve.
Tijdens een mooie ochtend in Amw's Hoeve hangt er een lage serene mist over de vijvers. Een
waterig zonnetje probeert er doorheen te schijnen. Samen met mijn twee honden loop ik in
een sfeer van waterdruppels. Bij de Speelweidevijver horen we zacht geritsel.
Mijn honden blijven staan, alert en spiedend pogen ze de mist te doorzien. Wat is er aan de hand?
Ineens zien we een prachtige vos in vol ornaat met een konijn in z'n bek. Er is sprake van een
onverwachle ontmoeting. Alles val! op z'n plaats, het is ofde tijd even stil staat. Even waan ik me in
een schilderij van Rien Poortvliet.
De vos trekt zich terug en lost op in de lage mist. Opgewonden hollen de honden er achter aan,
maar de vos is verdwenen.
's Morgens vroeg is het genieten in Anna's Hoeve. Nu zie je niet elke dag een vosje, maar spannend
is het wel.
Het water bij 't dammetje stroomt heftig door en bij de eerste brug zie ik dat de waterstand lekker
hoog is. We lopen in een omtrekkende beweging langs de tweede vijver en de oude poel.
Ook hier is het genieten zo vroeg in de ochtend, soms lijkt het wel ojje in een oerbos wandelt. Al
het mos en laaghout geeft een prachtige 5jèer. Ook ruikt het dan zo lekker.
Behoud Anna's Hoeve, en tot ziens!
Lodewijk Spoor
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Karakter en deskundigheid
Sind~'

geruime tijd is het Behoud van Anna's Hoeve Ier sprake.
De heer J. 7]. Engwerda ga/in de Courier van juli een karaktervolle en deskundige schets van de
problematiek. Hilversumse raadsleden - ik wil hen niet politici noemen - worden gedreven Hilversum gróól, hel centrum van hel Gooi te laten zijn (zie ook mening van Prof Dr. H. Verbruggen).
Dit is in strijd met het Algemeen Belang. Niet Hilversum maar Naarden-Bussum is economisch,
demografisch het centrum van het Gooi, daarom moet een eventuele Intercity-trein ook in
Naarden/Bussum sfoppen. ... Niet in Hilversum.
Het veel te grote Hilversumse ambtenaren-apparaat tracht al zo'n 25 jaar zijn positie uit te bouwen
door sleeds maar weer met voorstellen te komen. Hilversum "Manhattan van het Gooi" is een
onverantwoord doel. Het bederfi de leefbaarheid. Overigens wat zegt Leefbaar Hilversum
daarvan? Wat zégt die naam?
De goede oplossing van het probleem is:
l. De Raadsleden beïnvloeden. Dit blijkt vele malen te lukken, als er maar deskundig en karaktervol
verweer wordt gevoerd. Ik noem maar o.a. "de Krugerbocht": de bewoners bewapenden zich met
goede (I) juridische bijstand. De zaak ging niet door. Een 'zaak' van de gemeente winnen is, mits
men dat goed aanpakt, niet moei! ijk. Een zeer recent voorbeeld is (Gooi en Eemlander dd. 13/8/98)
de zeer ondeskundig opgezette subsidie-aanvraag voor een spoortunnel. Dit zou mede zeer
interessant geweest zijn voor woningbouw, enz.
Ook ik stel dus voor deze deskundigheid in huis te halen. Ik zelf ben bereid hiervoor een extra
donatie te geven.
Enquêtes onder de raadsleden en hun politieke besturen kunnen dit activeren. De mening slaaf nog
niet vast/i
2. Te bepleiten dat het aantal ambtenaren aanmerkelijk wordt verminderd. Het te grote aantal
ambtenaren was/is een reden voor hetlàillissement van de gemeente. Op vele plaatsen kan
bezuinigd worden. Enige deskundigheid moet hierbij wel aanwezig zij'n. Men doet het niet.
Accoord gaan met de totaal onnodige bouw van 800 woningen betekent een verdere aanslag op de
Gooise natuur, op de leefbaarheid.
De Historii·;che Kring Alber/us Perk geeft in haar verzorgde brochure "Hilversum, laaI je niet het
bos insturen" een deskundige kijk op de problematiek. Inderdaad , er behoeft niet, er moet niet
gebouwd worden bij Anna's Hoeve.
Conclusie. Het bouwen van 800 woningen is onaanvaardbaar. Een schriftelijke enquête onder de
(alle) leden, mede opgesteld door de heer EnJ:,'V.)erda kan de mening van alle leden weergeven. Ik
houd m'n hart vast over de gedachten wisseling tussen de gemeente en hef verenigingsbestuur.
Ir. P.M. Vrijlandt

Naschrift van het bestuur
Het bestuur is geen tegenstander van een enquête onder alle leden, maar denkt niet dat dit
waardevolle nieuwe infonnatie zal opleveren. In de afgelopen drie jaar is al voldoende duidelijk
geworden hoe onze leden er over denken. De ledenvergadering heeft het bestuur uitdrukkelijk
gemachtigd om de vereniging in de discussies over de planontwikkeling te vertegenwoordigen.
De brief maakt gewag van een gedachtewisseling tussen de gemeente en ons bestuur. Voor een
goed begrip: er is een werkgroep gevormd van omwonenden en vele belanghebbenden I
betrokkenen. Aan deze werkgroep ("participatiegroep") doen verscheidene leden van onze
vereniging mee, waaronder een afvaardiging van het bestuur. Of het overleg in die werkgroep een
breed gedragen plan zal opleveren, staat nog niet vast. In elk geval is er nog geen gemeentelijk plan
dat rijp is voor inspraak en politieke besluitvonning. Beïnvloeding van raadsleden is zeker een
waardevol instrument, maar o.i. nog niet in het huidige stadium van de planontwikkeling.
Het bestuur zou overigens niet graag bij Hilversumse gemeenteraadsleden steun zoeken voor de
stelling dat de Intercity beter kan stoppen in Naarden-Bussuml

•
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VLEERMUIZENWANDELING
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watervleermuis

dwergvleermuis

/aatvlieger

De datum voor de jaarlijkse vleermuizenwandeling, dinsdagavond 7 juli, was al heel lang van
tevoren vastgesteld. Lang vóórdat bekend werd dat op die avond de nationale voetbalteams van
Nederland en Brazilië elkaar zouden ontmoeten in de halve finale voor het wereldkampioenschap.
De opkomst was dan ook bescheiden: slechts negen belangstellenden verzamelden zich bij de
slagboom aan het begin van Anna's Hoeve. Het was koud en winderig. Maar toch kwamen de
bezoekers niet voor niets. We hoefden slechts naar de rand van de Speelweidevijver te lopen om
twee watervleermuizen Jaag boven het water in actie te kunnen zien. Tegelijkertijd maakte een
dwergvleermuis zijn zigzagbewegingen tussen de bomen langs de oever. Even later voegde zich een
laatvIieger bij de voorstelling.
Later werden ook verderop in het terrein nog verscheidene dwergvleermuizen waargenomen.
Al met al werd deze vleennuizenexcursie, gemeten aan het aantal waarnemingen,
de meest succesvolle van de laatste jaren. Want nog nooit eerder hebben we
drie verschillende soorten tegelijk kunnen zien en horen l

*

HEIDE-ACTIE MET DE NASSAUSCHOOL
Op vrijdag 9 oktober j.I. hebben we weer een boswerkmiddag met de Nassauschool georganiseerd.
We hebben 2 x een uur gewerkt, eerst met groep 8 en daarna met groep 7. We hebben weer een stuk
van het heidegebied in Anna's Hoeve van vogelkers en andere struiken en bomen ontdaan die niet
tussen de heide horen. Groep 8 was met 20 kinderen en een leerkracht, en groep 7 was met 25
kinderen en een leerkracht. Bij deze groep waren ook nog drie moeders meegekomen. Het was
mooi weer deze middag, en we hebben met z'n allen lekker gewerkt
Aan de leerlingen van groep 8 hebben we gevraagd om zelf over deze middag een stukje te
schrijven. Daarop is een zevental reacties binnengekomen, die we hieronder afdrukken.

*

We gingen met ze allen naar Anna's Hoeve. Om op te ruimen. We gingen zagen met ze allen in een
groepje. Ik was met Nadia, Tessa, Nicky, Achmed, Sharon en mezelf Dat was echt kike.
We hadden 5 hommen omgezaagd en drie hele bosjes, daarna gingen we alweer stoppen. De tijd
was al weer om toen zijn we gaan drinken en toen zijn we weer weggegaan naar school.
Einde.
afz. Sharon de Boer.

*

We gingen vrijdag de negende naar Anna's Hoeve. We gingen er op de fiets heen. Toen we er aan
kwamen, stonden er al een paar mensen. We reden met een man mee naar waar we moesten zijn.
Het was de zelfde plek als vorigjaar. Een man zei dat het de bedoeling was dat we overtollige
bomen moesten wegzagen. Een moest er slepen en een moest zagen. Ik ging met Dany. Hij ging
zagen en ik ging de omgezaagde bomen wegslepen. Na een uurtje mochten we stoppen.
We kregen een pakje drinken en een reepje. Daarna moesten we weer terug naar school.
Jim

*

Op vrijdag 9 oktober gingen we op de fiets naar Anna's Hoeve. We kregen eerst uitleg en we gingen
in een groepje van 3 of 4 kinderen aan de slag met zagen. Ik zat bij Elise en Merel. Eerst mochten
Elise en Merel 20 min. zagen, daarna mocht ik zagen, dikke bomen en nog dikere bomen. We
moesten handschoenen aan anders zaagden we in onze handen/vingers. We gingen een uur zagen
en toen kwam gr.7. we kregen ook nog wat drinken aan het eind.
groetjes Talitha Dorland gr.8

»

-14Vrijdag middag gingen wij (groep 8) met de fiets naar Anna's Hoeve om daar schoon te maken.
Nou het was eigenlijk niet echt schoonmaken, maar we moesten vogelkers wegzagen en er moesten
ook nog wat gewone bomen weggezaagd worden. Om I uur kwamen we aan. Eerst legden ze uit
wat we moesten doen en welke bomen wel en niet omgezaagd moesten worden. Toen kregen we
handschoenen aan en we kregen een zaag. En hup aan het werk l/i Aan het eind kregen we nog een
pakje drinken en een snoepje. En toen moesten we weer op de fiets terug naar school.
Tessa

*

We gingen eerst op de fiets naar Anna's Hoeve. Maar Nicky en achmed moesten lopen. Toen we
daar waren gingen ze uitleggen wat je moest doen je mag maar in een groepje van twee van drie en
yan vier en wij mocht in een groepje van zes dat was Sharon D Boer Nicky achmed Tessa Nadia en
ikzelf natuurlijk het was heel erg gezelig we hadde twee dikke bomen omgezaacht. Maar ja we
moesten helaas stoppen en we kregen drinken en een snoepje.
En toen gingen we maar weer weg. Maar ja we moesten stoppen met fietsen en toen knapte mijn
rem.
groetjes Sharon van Waas.

*

Vrijdag de negende gingen we om een uur naar Anna's Hoeve. We gingen daarheen op de fiets. We
moesten allemaal kleine boompjes omzagen. Ik moest samen met Arjan en Chester in een groepje.
We moesten om de beurt zagen. Dit was niet zo leuk Vorig jaar kregen we allemaal een zaag. Dat
was veel leuker.
Verder was het heel leuk, alleen kwamen we met groene kleren thuis. Alle bomen die we
omgezaagd hadde moesten we allemaal bij elkaar slepen. Dit was soms best zwaar. Het zagen ging
nog zwaarder. Hij zit heel vaak vast. Je werd er erg moe van. Om twee uur kwamen we weer op
school aan.
Jan van de Linden.

*

Bomen zagen
Op 9-10-98 gingen we bomen zagen. We moesten groepjes van 4,
maar ik ging met j im. En het was best wel leuk Ik kon zagen
enjim niet zo goed dus ik ging zagen enjim ging aan de boom
hangen en terwijl jim de boom wegsleepte ging ik verder om de
volgende te zagen. En toen kregen we nog een reep en wat te
drinken. Toen gingen we weer naar school en moest groep 7
zagen.
Danny Herringuez.

VOGELS VOEREN MAG

Nas sa uschool

*

Sommige mensen vragen zich af of het eigenlijk wel goed is om vogels 's winters bij te voeren.
De gedachte achter deze opvatting is dat de vogels misschien wel zouden afleren in barre tijden zelf
voedsel te vinden. Daardoor zouden ze in echt moeilijke situaties, als de hulp van de mens
tekortschiet, niet meer weten wat te doen. Deze gedragsverandering zou zelfs kunnen worden
overgeërfd.
Twee ornithologen van de Universiteit van Wisconsin maakten korte metten met deze opvatting. Zij
bestudeerden groepen voge]s van verschillende soorten onder twee condities: de ene groep had
gedurende vele winters uitsluitend op door de mens aangeboden voedsel geleefd. De andere groep
was totaal niet met de mens in aanraking geweest. Toen tijdens een strenge winter moedwillig de
menselijke hulp voor de eerste groep werd gestaakt, bleken die zich net zo goed door de barre tijden
heen te slaan als de natuurvogels. Van overervende gedragsveranderingen bleek geen sprake.

Uit maandblad EOS

•
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JEUGDPAGINA

De schoonheid van spinnen
De spinachtigen
De spinachtigen
vormen een klasse van de geleed potige dieren. net
zoals de insekten.
Tot die spinachtigen behoren spinnen. maar ook
schorpioenen.
hooiwagens. mijten en teken ...

Spinachtigen hebben allemaal acht
poten, waardoor ze zich onderscheiden van de insekten. Ze hebben geen vleugels en al evenmin

schorpioen

antennes. Wel hebben ze aan de
kop een soort van klauwen (cheliceren). waarin bij de spin de gifklier
zit .

hooiwagen

teek

Durf te kijken naar een spin
Kruisspinnen kun je herkennen aan
het lichte kruis op hun lijf. Aan het
einde van de zomer worden ze volwassen en kun je tussen bomen en
struiken overal hun prachtige webben zien.
Meestal zit de kruisspin in het midden van het web te wachten op een
prooi die tegen het web vliegt en
erin blijft kleven. Want zo'n verse
spindraad is kleverig. Dat de spin
niet zelf in haar web verstrikt raakt,
komt doordat ze haar poten met
een olielaagje bedekt.
Als een vlieg in het web gevangenzit, snelt de spin ernaartoe. Ze geeft
de vlieg een beet en verlamt haar
met het gif uit haar gifklauw . Dan
omwikkelt ze haar prooi met spinsel. Ze spuit er een stof in om het
lichaamsweefsel vloeibaar te maken zodat ze haar prooi kan leegzuigen. Is het web na enkele vangsten
haveloos geworden, dan eet de
spin het op en maakt een nieuw .

/
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Nogal wat men-

sen zijn bang
voor spinnen. Die
schrik is ongegrond. Je vindt
hier immers geen
gevaarlijke spin nen. Durf dus
eens te kijken, en
geef toe dat het
eigenlijk prachtige
diertjes zijn !

»
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Het ene web is het andere niet

Niet alle spinnen
maken webben,
en niet alle webben zien er hetzelfde uit. Maar
elk web dient om
prooien te van : gen.

Spinnen hebben in hun achterlijf
spinklieren waarmee ze via de spintepels een kleverige vloeistof naar
buiten persen. Door contact met de
lucht wordt dit spin vocht hard, zodat de spin met haar achterpoten
spindraden kan trekken. Je ziet hier
enkele webben afgebeeld (van links
naar rechts: het wielweb van de
kruisspin, het web van de hangmatspin, dat van de huisspin en dat van
een trechterspin).
Ook spinnen die geen webben maken, hebben spintepeis. Spindraden worden ook gebruikt voor het
maken van een spinsel rondom de
eieren, voor zweefdraden waarmee
sommige soorten soms kilometerslange vluchten maken, voor het
bouwen van schuilplaatsen ...

De wolfsspin en de krabspin jagen

wolfsspin
met eitjes

krabspin

De wolfsspin kun je aan het werk
zien op lage planten en kale grond,
waar zij haar prooi al lopend achtervolgt.
Omdat de wolfsspin voortdurend
op jacht is, moet het wijfje haar
eitjes meenemen. Ze zitten in een
ronde cocon die het wijfje een week
lang aan haar kaken met zich meedraagt. Wanneer de jongen gaan
uitkomen, spint het wijfje tussen de
begroeiing een groot broedweb.
Daarin plaatst ze de cocon. Bij enkele soorten wolfsspinnen kruipen
de spinnetjes na het uitkomen op de
rug van hun moeder en laten zich zo
een week of langer meedragen.
De krabspin dankt haar naam aan
het feit dat ze zijdelings kan lopen,
zoals de krab. Ze heeft een dik lichaam, dat meestal dezelfde kleur
heeft als de bloem waarop ze zit:
geel als ze bijvoorbeeld vanaf een
boterbloem op een prooi loert, wit
als ze de margriet als uitkijkpost
heeft gekozen.
De krabspin neemt haar eitjes niet
mee, maar verstopt ze in de plooi
van een bloemblad. Ze blijft bij de
eitjes waken totdat ze uitkomen.

Er zijn ook spinnen die echt op
jacht gaan in
plaats van een
valstrik in de
vorm van een

web uit te zetten.
Twee bekende jagers die je overal
kunt ontmoeten,
zijn de wolfsspin
en de krabspin.

De kleurplaat in onze vorige Jeugdpagina heeft een prijswinnaar opgeleverd. Het is Diana Voorn.
De prijs komt binnenkort naar je toe.

*
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende gevallen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing)
of tel. 035 6911 174 (hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hilvttnum

1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party-restaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenwei~jc
10. Bospoei

~voetpad ...

x Nieuwe poel

=

verhard. wegen

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

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

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(98-4)

A nna ' s Hoeve
."

0,

'

Courier

,.

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 16, nummer 1, 1999
is een uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
opgericht 17 april 1984.
Het bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Voor U ligt de eerste Courier van dit jaar. Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij U namens
het bestuur en de redactie van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een goed en gezond
1999 toewensen. Wij hopen dat wij U dit jaar weer vier mooie Couriers zullen kunnen aanbieden,
met veel nieuws over alles wat er met ons mooie Anna's Hoeve staat te gebeuren.
Graag willen wij ook namens het bestuur alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze
vereniging. Het afgelopen jaar is ons ledental opnieuw flink gestegen, van 828 naar 885 leden. Wij
hopen dat de groei van het aantal leden zal doorzetten. Het zou mooi zijn als we aan de 1000 leden
kwamen. Want voor de toekomst kunnen we alle steun gebruiken die maar mogelijk is. Misschien
wilt U ons daarbij helpen. Weet u in uw gezin*, familie of omgeving nog mensen die nog geen lid
zijn en dat wel willen worden? Maak ze lid! Onze jaarcontributie is zó'n klein bedrag, dat moet al
helemaal geen belemmering zijn. Want zeg eens eerlijk, wat is nou één cent per dag om te helpen
een mooi en uniek stukje gebied te behouden.. .. Verscheidene leden hebben al het goede
voorbeeld gegeven. Zo heeft één van onze leden onlangs haar vier kinderen in één klap lid gemaakt.
Geweldig!

*

Het lidmaatschap van onze vereniging is PERSOONLIJK. Mocht uw gezin uit twee of meer
personen bestaan, dan kunnen die ieder apart voor f 3,65 per jaar bij ons als lid staan ingeschreven.
Wij gaan er in zo'n geval van uit dat 1 Courier per adres voldoende is, maar als ieder lid een eigen
Courier wil ontvangen, dan kan dat ook.

VAN HET BESTUUR
In de drie maanden die sinds het verschijnen van de vorige Courier zijn verstreken, heeft het
bestuur weer veel tijd en energie gestoken in de problematiek rond de gemeenteplannen met Anna's
Hoeve en omgeving. Op de volgende bladzijden wordt U daarover bijgepraat.

~

Ook tijdens onze komende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal de toekomst van Anna's
Hoeve opnieuw centraal staan. Die ledenver,gadering zal plaatsvinden op maandagavond 19 april
aanstaande. (In ons vorige nummer stond per abuis 19 april 1998 ..... ) Wij hebben het Goois
Natuurreservaat bereid gevonden voor onze leden een presentatie te komen geven over hun plan
om de ecologische noord-zuidverbinding in het oostelijk deel van Anna's Hoeve te verbeteren. Een
deskundig bureau is onlangs begonnen met een studie daarover, die eind maart een planrapport
moet opleveren.
In november heeft weer ons jaarlijkse overleg plaatsgevonden met de staf van het Goois Natuurreservaat over allerlei zaken die betrekking hebben op het beheer van Anna's Hoeve. Het is
verheugend te kunnen vaststellen dat onze vereniging door het GNR steeds meer als "partner" wordt
gezien, die in feite hetzelfde doel nastreeft als het GNR. Wel verschillen we soms op detailniveau
van mening over de meest gewenste aanpak van bepaalde problemen, of over de prioriteit van
sommige zaken. Toch komen we samen een heel eind.
Goed nieuws van een heel andere aard is het feit dat een van onze bestuursleden bereid is gevonden
om het voorzitterschap over te nemen van Jelle Harder. Die zal dan tot zijn vreugde kunnen
terugkeren in zijn vroegere functie van vice-voorzitter, en dus wat meer "achter de schermen" voor
onze vereniging actief blijven. In de volgende Courier meer hierover.

*
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SPOREN IN ANNA'S HOEVE
~\
,/

Als je 's morgens in Anna's Hoeve gaaf wandelen met je hond(en). dan kom je regelmatig dezelfde
mensen tegen.
Meestal zijn dit ook mensen uit de buurt die hun ochtendwandeling maken met hun trouwe
viervoeter.
Vandaag kom ik mevr. R weer eens tegen met haar hond Bo.
De begroeting tussen haar en mijn honden is altijd zeer uitbundig. Het is voor de honden weer een
prachtig feest. Anna's Hoeve is namelijk voor deze dieren één grote speeltuin.
Mevr. R is nogal praatgraag en zit vol met verhalen over hoe het vroeger was in Anna's Hoeve.
Lodewijk Spoor vindt het prachtig om al deze verhalen aan te horen.
Tijdens deze wandeling verdwijnen de honden opmerkelijk snel achter de konijnen aan en
voorlopig zullen we ze niet meer zien.
Langs het spoor lopend komen wij aan bij de nieuwe poel vlak bij de A27. Links van ons horen we
wat vaag gekraak in het laaghout. blaffend komen onze viervoeters te voorschijn, links en rechts
rennen de konijnen ons voorbij. Zoals altijd zijn ze de honden Ie snel af
Bij de nieuwe poel blijven we even slaan kijken naar het hoge water. In het witte zand bij de rand
van het water zitten Iwee groene kikkers, gelukkig zijn ze erg schuw en met een fenne sprong
plonzen ze in het water.
Mevr. R vertelt dat ze nog niet zolang geleden hier ook een buizerd heeft gezien. Gok Lodewijk
Spoor moet dit beamen en weet te vertellen dat er een buizerd-echtpaar huist bij het Wasmeer.
Vaak zijn ze ook te zien bij het berkenlaantje. Vaste Anna's Hoeve wandelaars weten wel waar dat
is.

We komen op het geitenweitje. Alsje hier goed rondkijkt dan zie je er veel verschillende soorten
mos groeien. Het is hier een prachtig stukje Anna~~ Hoeve.
Lekker uitgehold en honds moe komen onze viervoeters meI hun tong uit de bek ons weer opzoeken.
Gezellig pratend over de buurt en genietend van de mooie vijvers gaan we weer naar huis.
Het is nog steeds een avontuur om rond te lopen in Anna's Hoeve.
Wordt vervolgd. Behoud Anna's Hoevel
Lodewijk Spoor

•
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OVERLEG IN PARTICIPATIEGROEP LEVERT NIETS OP

NIEUWE VERTRAGING VOOR GEMEENTEPLANNEN?
Op maandagavond 7 december vond de laatste vergadering plaats van de Participatiegroep.
Voordat we verslag doen over die bijeenkomst, geven wij eerst een korte samenvatting van het
voorafgaande. Voor nieuwe leden is het verhaal dan beter te volgen, en voor "oude" leden is het een
opfrisser van het geheugen.

KORTE INHOUD VAN HET VOORAFGAANDE
Sinds het begin van de jaren negentig is Anna's Hoeve door drie verschillende ontwikkelingen in de
belangstelling gekomen:
• Het gebied is zwaar vervuild. Rijk en provincie hebben geld vrijgemaakt voor sanering, maar
Hilversum moet ook een steentje bijdragen. Dit geld wil de gemeente terugverdienen door
woningbouw in het gebied.
• De Rioolwaterzuivering (R WZI) moet vernieuwd en eventueel verplaatst worden om aan de
wettelijke eisen te voldoen. Een nieuwe installatie kan met minder ruimte toe. Ook deze in!:,lfeep
kost de gemeente geld, dat kan worden terugverdiend door... woningbouw.
• De gemeente wil huizen bouwen om het inwonertal stabiel te houden, en voor meer inkomsten
(via onroerende-zaak belasting). De oostkant van de Anthony Fokkerweg is hiervoor al jaren in
beeld. Maar er kan natuurlijk ook dieper in het gebied gebouwd worden....
Deze drie, op zich van elkaar onafhankelijke, ontwikkelingen hebben samen tot een gemeentelijk
plan geleid waarbij de zwaarst vervuilde grond wordt afgevoerd, en de rest verzameld in een (met
dik plastic afgedekte) "vuilberg" op de plaats van de voonnalige wielerbaan en de noordelijke
sportvelden. Beplant met struiken kan dat een nieuw wandelgebied worden, dat tevens een buffer
vormt tussen de bebouwde kom en het Laarder Wasrneer (beschermd natuurgebied).
Een nieuwe, compacte en reukloze zuivering wil men zo dicht mogelijk bij het Laarder Wasrneer
bouwen, waar nu ook sportvelden zijn. Voor de sportvelden moet een nieuwe plaats komen.
Daarvoor heeft de gemeente een deel van het bestaande natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve in
gedachten: de Speelweide en Speclweidevijver (de eerste, grote vijver gezien vanaf de Anthony
Fokkerweg).
Op de vrijkomende grond van de huidige Rioolwaterzuivering kan dan tenslotte een nieuwe
woonwijk gebouwd worden. De gemeente hoopte in het hele gebied ten oosten van de Anthony
Fokkerweg ongeveer 800 woningen te kunnen bouwen.

I,

Begin 1998 publiceerde de gemeente een Ontwerp Structuurschets Hilversum Oost, waarin deze
plannen werden ontvouwd. De omwonenden waren er niet blij mee. Het standpunt van onze
vereniging was (en is) dat wij erg blij zijn met de bodemsanering, en begrip hebben voor de
gemeentelijke wens voor woningbouw, maar niet voor het idee om daarvoor een stuk bestaand
natuurgebied van Anna's Hoeve op te offeren.
Na een zeer drukbezochte informatie-avond op 25 mei werd er door de gemeente een Z.g.
Participatiegroep gevormd van zo'n 30 belanghebbenden: bestuursleden van de sportverenigingen
en van onze Vereniging, maar ook belangstellende omwonenden. En natuurlijk het Goois
Natuurreservaat, als eigenaar en beheerder van het Laarder Wasmeer en Anna's Hoeve.
Het was de bedoeling dat er, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, geprobeerd zou
worden tot een plan te komen voor een toekomstige gebiedsindeling, dat op brede steun zou kunnen
rekenen.
Na enkele vergaderingen waarin de groepsleden nader konden kennismaken met de ingewikkelde
problematiek van het hele gebied, kregen zij de gelegenheid om zelf een ideale eindplattegrond
voor het gebied te ontwerpen. Daarbij bleek dat de hele groep de voorkeur had voor het handhaven
van de sportvelden op hun huidige plaats, en voor het behoud van het bestaande natuurgebied. Om
dat laatste te bereiken werd ook woningbouw geaccepteerd in de strook langs de Anthony
Fokkerweg, die in de voorlopige Structuurschets als groene recreatiestrook was ingetekend.
»

Hoewel meennalen de indruk was gewekt dat de gemeente veel waarde zou hechten aan een plan
waar iedereen achter stond, werd dit in de vergadering van 26 oktober toch wegens onbetaalbaarheid terzijde geschoven. Daannee was de groep weer terug bij af.
Woningbouw langs de Anthony Fokkerweg (in plaats van een groene recreatiestrook) was overigens
nu wèl in het gemeenteplan opgenomen. Technisch onderzoek had namelijk uitgewezen dat de
vuil berg niet zo hoeg zou kunnen worden als aanvankelijk was gedacht. Er was daarvoor dus meer
ruimte nodig, zodat er minder gebied overbleef voor woningbouw. Op dit punt was het nieuwe plan
voor omwonenden dus nog minder aantrekkelijk dan het vorige.
De sportverenigingen tenslotte, waren zeer ontevreden met het aantal velden dat op hun nieuwe
'plek zou kunnen worden aangelegd. Dit ondanks het feit dat ook een stuk grond aan de noordzijde
van de Liebergerweg aan het nieuwe sportpark zou worden toegevoegd. (Daar ligt nu de
driehoekige vijver van de rioolwaterzuivering, die voor een nieuwe zuiveringsinstallatie niet meer
nodig za] zijn.)
Tot zover waren we in de vorige Courier gekomen.

HET NIEUWSTE PLAN VAN 7 DECEMBER
(Zie de plattegrond op de volgende bladzijde)
Om de sportvereniging aan hun kant te krijgen, heeft de gemeente in november met hen apart
overleg gevoerd. Het plan werd zodanig aangepast dat er meer ruimte kwam voor sportvelden, o.a.
door een groter deel van de driehoekige accwnulatievijver aan het nieuwe sportpark toe te voegen.
De resterende ruimte voor woningbouw nam hierdoor nog verder af, tot 600 à 650 woningen in het
hele gebied, dat we tegenwoordig aanduiden als "Nieuw Oost". (Dit ter onderscheiding van andere
gemeentelijke projecten in de bestaande wijk Oost.)
Ook aan de zuidkant van de Liebergerweg was het gebied voor de sportvelden vergroot, door aan de
oostkant een deel af te!:,Tfaven van de "Bult van Dudok": de met grote bomen begroeide heuvel
tussen het eerste bruggetje en de spoorlijn. Zelfs voor degenen die nog zouden kunnen leven met
sportvelden in het Speelweidegebied, ging deze aantasting van het natuurgebied te ver. Gelukkig
steunde ook de afgevaardigde van het Goois Natuurreservaat deze afwijzing.
De afgevaardigden van de sportverenigingen konden nu wel met de grote lijnen van het plan
instemmen. Zij bleken echter zo ongeveer de enigen te zijn.
De onafhankelijke voorzitter kon tot zijn spijt niet anders concluderen dan dat de missie van de
Participatiegroep was mislukt. Het was niet mogelijk gebleken tot een uitvoerbaar plan te komen
dat op brede steun kon rekenen onder de leden van de groep.
In de bestuursvergadering van 16 december heeft ons verenigingsbestuur zich verbaasd afgevraagd,
waarom er in november alleen met de bestuurders van de spmtverenigingen was overlegd, en niet
met ons. Het bestuur heeft een lijst opgesteld van (o.i. zeer redelijke) eisen en wensen waaraan het
plan Nieuw Oost zou moeten voldoen, voordat wij er "Ja" of "Vooruit dan maar" tegen zouden
kunnen zeggen. Wat ons bestuur betreft, is aan het werk van de Participatiegroep te vroeg een eind
gemaakt.
Het bestuur heeft daarom aan de voorzitter en aan de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling een
brief gestuurd, waarvan U de inhoud kunt lezen op bladzijde 8.

»
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PLATTEGROND VAN BET GEMEENTE PLAN
Gearceerd is de "Groenstructuur" aangegeven. Op deze zwart-wit-afdruk is niet het onderscheid
zichtbaar tussen de twee soorten groenstructuur:
• Groenstructuur met natuurontwikkeling als primaire functie, en recreatie als secundaire functie.
• Groenstructuur met recreatie als primaire functie en ecologie als secundaire functie.
De tweede soort omvat o.a. de sportvelden (7 rechthoeken ten zuiden van de Liebergerweg, plus 1
grote en 2 kleine rechthoeken ingetekend in de driehoekige vijver ten noorden daarvan), en een
nieuw terrein voor de Kynologenclub, ingebed in de nieuwe bufferzone rechtsboven de bestaande
rioo1waterzuivering.
De gemeente had op 7 december overigens nog geen antwoord op de vraag waar de Kynologenclub
zou moeten blijven vanaf het moment dat ze op hun huidige terrein niet meer terecht kunnen, totdat
hun nieuwe terrein klaar is. Er zal elders in Hilversum een tijdelijke verblijfplaats voor ze moeten
worden aangelegd. Volgens onze vereniging kan die verblijfplaats e1ders dan net zo goed hun
definitieve plek worden 1
Woningbouw is gedacht op de niet-gearceerde gedeelten van de bestaande rioolwaterzuivering, en
in torentjes langs de Anthony Fokkerweg. Ook de nieuwe plek voor de rioo1waterzuivering is niet
gearceerd.
De ecologisch belangrijke noord-zuidverbinding is aangegeven met grote open blokken.
Met een zwart pijltje met twee punten is de plaats van het door GNR gewenste ecoduct aangegeven.
Voor een tweede ecoduct over de spoorlijn worden nog geen concrete plannen gemaakt
»
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BRIEF VAN BESTUUR OVER PLAN "NIEUW OOST"
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve (bijna 900
leden) neemt het volgende standpunt in over het herinrichtingsplan voor
Hilversum Nieuw-Oost, zoals gepresenteerd op 7 december jl.
Dit standpunt is in overeenstemming met hetgeen die avond is gezegd door
onze drie afgevaardigden in de Participatiegroep.
Het bestuur wijst het gepresenteerde plan af, omdat er vrijwel niets in
terug te vinden is van de door ons ingebrachte standpunten.
In de vergadering van 7 december is gebleken dat nagenoeg alle in de
participatiegroep deelnemende omwonenden deze mening delen.
Het bestuur is echter bereid deze afwijzing in heroverweging te nemen,
als het plan op een aantal punten wordt gewijzigd en aangevuld.
Aantasting van de beboste heuvel tussen de eerste brug en de spoorbaan
is niet bespreekbaar.
Het plan dient verder harde garanties te bevatten voor voldoende compenserende
maatregelen, niet alleen gemeten in oppervlakte, maar ook in ecologische,
landschappelijke en recreatieve waarden.
Het bestuur is bereid tot overleg met de gemeente over nadere concretisering hiervan.
l'tfet vriendelijke groeten,
Vereniging tot Behoud van Anna's lloeve e.o.

DE I.AATSTE STAND VAN ZAKEN
Na 7 december is het stil geworden rondom plan Nieuw Oost. Ons bereikten geruchten dat er ook
binnen de gemeente complicaties z~jn in de verdere planvorming. Zo zouden niet alle wethouders
even gelukkig zijn met het op 7 december aan de Participatiegroep gepresenteerde plan. Uit
financieel oogpunt is realisering van het plan er natuurlijk ook niet eenvoudiger op geworden door
daling van het geplande aantal woningen van ca. 800 tot slechts 600 à 650.
Niettemin is ons bestuur toegezegd dat de gemeente contact zal opnemen voor nader overleg. Dit
overleg is intussen geagendeerd voor 3 februari .

ECO-PLAN VAN HET GOOIS NATUURRESERVAAT
Wie wel full-speed doorgaat met plannenmaken, is de Stichting het Goois Natuurreservaat. Net als wij, is het GNR van mening dat een met struikjes beplant wandelgebied (nieuwe bufferzone langs het Wasmeer; echte bomen mogen er op de vuilberg
niet aangeplant worden!) geen volwaardige compensatie is voor het verlies van bestaand
natuurgebied. De oostelijke zone van Anna's Hoeve is heel belangrijk voor de Ecologische
Hoofdstructuur. De natuur zou van de Zuiderheide (Larense heide) tot aan de Utrechtse Heuvelrug
(omgeving Lage Vuursche) een zoveel mogelijk aaneengesloten gebied moeten vormen, met zo
weinig mogelijk belemmeringen. De drukke Weg over Anna's Hoeve is zo'n belemmering. Wanneer
die achter de Berg langs zou kunnen worden ingegraven, met gedeeltelijke overkapping, kan de
weg voorlangs de Berg vanaf het partyrestaurant verdwijnen (behalve het fietspad). De Berg, de
vijvers, en het gebied van Heitje en Geiteweitje worden dan één aaneengesloten recreatiegebied,
niet meer gescheiden door druk autoverkeer. Meer naar het oosten wordt ook voor dieren de noordzuidverbinding sterk verbeterd.
Met warme instemming van de Provincie Noord-Holland is aan het deskundige Bureau Waardenburg opdracht gegeven om hiervoor vóór eind maart een plan te ontwerpen. In de visie van het GNR
moet uitvoering van dit plan een onderdeel worden van het gemeentelijke plan voor Nieuw Oost.
Het zal duidelijk zijn dat ons bestuur dit beleid van ganser harte ondersteunt. In onze Jaarvergadering van 19 april a.s. zult U er meer over kunnen vernemen.

'.
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WATERSTAND VAN DE VIJVER
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WINTER OP ANNA'S HOEVE

MEDEDELINGEN UIT HET VELD
In december] 998 is er aan de kop van het Berkenlaantje een populier bezweken. Voetrot, vandaar.
Probleem was dat hij tegen een berk terecht was gekomen, en zoals bekend zijn de berken op
Anna's Hoeve niet bepaald in topconditie, dus deze dreigde ook te bezwijken. Samen leunden ze
tegen weer een andere boom, die er ook niet op gebouwd was. Het is dat het GNR de dode populier
begin januari heeft verwijderd, anders had er door het beschreven domino-effect misschien geen
boom meer overeind gestaan op Anna's Hoeve ....
Het wassende water en wat dies meer zij. De vereniging is nu al weer tijden zeer tevreden over de
waterstand op Anna's Hoeve, maar het waterpeil is niet voor iedereen een bron van vreugde. Naar
het schijnt lopen bij een langdurige hoge waterstand de kelders van huizen in Hilversum-Zuidoost
vol. Vandaar dat de gemeente midden januari een tijd in de weer is geweest om water vanuit Anna's
Hoeve in het Wasmeer te pompen; bij een streefpeil van 2.40 m is het probleem namelijk opgelost.
Het duurde echter langer dan men had verwacht om van 2.60 m naar 2.40 m te komen.
Voor degenen die wanhopig worden van de buitensporige regenval van de
afgelopen tijd, hier enig goed nieuws. Aan de hand van neerslagcijfers van
het KNMI in De Bilt is uitgerekend dat de totale hoeveelheid neerslag vanaf
de tweede helft van 1995 tot eind 1998 gemiddeld was. Dat wil zeggen dat
de vele neerslag van, zeg, het voorbije jaar dus heeft opgewogen tegen de
droogte in de eerste helft van de totale genoemde periode.
Rond begin december is er onder het viaduct Zandheuvel een heuse vos gezien,
en ook zijn uitwerpseLen van vossen gevonden onder het viaduct Drakenburg,
waar het spoor onder de A27 doorgaat. Dit is de tweede recente waarneming
van onze vriend Reinaard op Anna's Hoeve.

»

-10Jammer genoeg heeft uw correspondent zelf in de afgelopen
maanden weinig spannende waarnemingen gedaan. De
schildpadden, anders toch altijd goed voor enig spektakel,
zijn waarschijnlijk in winterslaap, en ook kikkers en padden
houden zich schuil. Er waren tot voor kort ook weinig vogels
die van zich lieten horen. Behalve dan de Vlaamse gaai, die
hoor je het hele jaar door. Wat kunnen die beesten toch een
kabaal maken~ Het zijn kraaiachtigen, net als de ekster, de
Vlaamse gaai
kauw, de roek en de zwarte kraai. Het produceren van
welluidende klanken is niet hun sterke kant, maar toch horen
,ze biologisch gezien tot de orde der zangvogels. De Vlaamse gaai lijkt met al zijn geschreeuw
brutaal, maar in wezen is hij erg schuw: zo gauw hij merkt dat er naar hem gekeken wordt,
maakt hij zich uit de voeten; de eenvoudige wandelaar krijgt weinig kans om goed te kijken hoe hij
eruit ziet. Toch is hij niet moeilijk te herkennen: ongeveer zo groot als een kauwen met een
duidelijk zichtbaar wit achterwerk in de vlucht. Voor nadere uiterlijke details zijn er gelukkig
vogelgidsjes, waaruit blijkt dat de Vlaamse gaai van zijn familie verreweg het mooist is, uitgevoerd
in de onwaarschijnlijke kleuren beige, wit, zwart, metallic-blauw en oud-rose~
Overigens ervaren de meeste stilzittende vogels het kijken van een mens als bedreigend.
Langslopen, zelfs heel dichtbij, mag wel, kijken niet. Door te gaan staan kijken heb ik al menige
grotere vogel die rustig in een boom zat verjaagd. Kleine vogels zijn meestal zelf in beweging, dus
dan weet je niet of het kijkgedrag de oorzaak is van hun vertrek. Slechts één vogeltje ken ik dat
zelfs op korte afstand van de beschouwer onverstoorbaar doorgaat met zijn bezigheden: het
goudhaantje, het kleinste vogeltje van Nederland (en met zijn grote donkere oogjes misschien ook
wel het snoezigste) en zo koel als een komkommer. Als je hem ziet, is hij altijd ijverig voedsel aan
het zoeken in een boompje, met betrekkelijk rustige bewegingen voor zo'n klein vogeltje. In de
drukke winkelstraat van een stad in Zweden trof ik eens een goudhaantje aan onder een jonge
boom, op zoek naar eten en in prima conditie, en dit beestje liet zich gewoon aaien!
Een ander piepklein vogeltje op Anna's Hoeve is het winterkoninkje.
Afgezien van zijn grootte is het in alle opzichten de tegenpool van het
goudhaantje. Een opgewonden standje dat zich bij voorkeur in laag en
rommelig hout en struikgewas ophoudt, zoals op Anna's Hoeve bij de
brug naar de Bergvijver toe. Een driftkikkertje, dat het vertikt om zich
te laten bekijken, zich gauw gealanneerd voelt en dan echt een keel
opzet met een zeer hard en snel tikkend geluid. Als je je afvraagt of er
nou een muis van het ene takje naar het andere vloog, heb je een
Winterkoninkje
winterkoninkje gezien. En dan is het best moeilijk om hem weer te
ontwaren in zijn bruine jasje tussen het dode hout. Zingen kan dit vogelltje echter als de beste.
Al die beesten en beessies in zo'n gewoon natuurgebied .... . Wat weten zij van de mooie plannetjes
van de gemeente in combinatie met de noodzakelijke bodemsanering. De mensen menen meer
ruimte nodig te hebben en dus moet al het andere inschikken. Jammer genoeg schiet ook hier de
menselijke vindingrijkheid weer tekort.

*

HERINNERiNGEN VAN MARTIN ROS

EEUWIG ANNA'S HOEVE
( .. . )

De mooiste schaatsmiddagen blijven voor altijd die op de strontvijvers van Anna's Hoeve, door ons
zo genoemd omdat ze vlak naast de vloeivelden lagen, en waarvan de stank over de huizen naar de
Liebergerweg trok, soms tot vlak bij de weverijen en de fabrieken van Jaarsma, om te versmelten
met de penetrante pisluchtjes die de chemische fabriek Polak en Schwartz produceerde.
»

..
-11Eens was Anna's Hoeve het rumeiland van onze romantische wilde jaren. We hebben er gesleed
vanaf de berg, soms in bobsleeën waarin plaats was voor vijf of zes ~ waarin we de macht over het
stuur verloren en waaruit we, als de bobslee bleef steken ofvastIiep, werden voortgeslingerd tot aan
de rand van, of zelfs op het ijs van de strontvijvers.
(...)

Pas in het begin van de jaren dertig werd de gemeente Hilversum bezitter van het Anna's Hoevegebied, waar tijdens de crisisjaren, in het kader van de werkverschaffing, een geheel nieuw
landschap, met zelfs een berg erin van bijna dertig meter hoog, fris opstaand hout en siervijvers,
werd geconstrueerd. De vloeivelden, die waren ontstaan doordat men jarenlang met pompen de
stront van Hilversum over de heide uitstortte, , ...erden afgegraven en geleidelijk aan vervangen door
sportvelden en moestuintjes.

'Hef is,' luidt een gemeentelijk rapport uit 1934, 'gezond arbeiden, het ziektecijfer is zeldzaam laag
en er heerscht een goede geest in de ploegen.' Wat niet belette dat er op Anna's Hoeve bijna een
heus werklozenoproer uitbrak, onder instigatie van een communist, die als saboteur werd afgevoerd
omdat hij de politie had bedreigd.
Anna's Hoeve kreeg nu ook een nummer, Liebergerweg 200 en 202 en aldaar werd een
theeschenkerij gevestigd. De zondagmiddagen werden voor de oorlog erg gezellig voor het gemene
volk. Ger de Roos speelde in een tent die voor de berg was opgesteld en boven op de berg zat een
Chinees pinda's te verkopen. Een kop thee in de schenkerij kostte vijftien cent en een broodje met
pekelvlees, dubbel belegd, een bvartje.
Tijdens de oorlog had Anna's Hoeve bar te lijden. Het kleine Wasmeer en de berg werden ingelijfd
bij de verdedigingslinie van de Wehrmacht en vrijwel alle bomen bezweken in de hongerwinter.
Op het grasveld voor de berg stond afweergeschut. Slagbomen versperden al sedert de zomer van
1944 de toegang tot de oude arbeideristische lustwarande; arbeideristisch, want de gegoeden van
Hilversum kwamen er nooit.
In 1950 kreeg E. Kreekel Anna's Hoeve in erfpacht. Hij liet een restaurant bouwen, zette er een
speeltuin omheen, verhuurde in de siervijvers roeiboten en legde zelfs een achtbaan, een spookhuis,
een reuzenrad, een oldtimersbaan, botsautoo~es en treintjes aan. Het was nu een waar klein
lunapark, waar we in het begin van de jaren vijftig alle zondagen en vakantiezomerdagen naar toe
trokken, met flessen water die je de hele dag op Anna's Hoeve kon bijvullen.
Mijn ouders hadden het er niet zo op, er liepen veel gekke kerels rond, ook uit de achterbuurt van
de Drift en van rond het Slachthuisplein.
In het midden van de jaren vijftig deed ik mijn intrede op
de uitspanning Anna's Hoeve en trad ik als vakantiehulp
in dienst van de heer Kreekel, die je het werken van
's morgens acht tot 's avonds tien uur - want dan konden
er nog steeds bussen met toeristen komen - maar die
daar dan ook een volle veertig gulden per week voor
over had. Het spookhuis was het aantrekkelijkst om
te bewaken. Dan konje nog wel eens met een meisje
of dame a]]een, meeliften en tijdens de rit bepaalde
bewegingen uitvoeren die vanwege de schrik over
alom opduikende spoken niet slecht vielen~ ze konden als steun en toeverlaat worden opgevat.
Maar ik was toch het meest verzot op de botsautootjes, waannee ik leerde jongleren als een
kennisklant.
(Wordt vervolgd)

(Met toestemming van de auteur overgenomen uit het laatste hoofd..tuk van hef boek
"Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd", Martin Ros, 1997)
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AFGEDANKTE AUTOBANDEN: IN ZEE ERMEE?
Autobanden zijn tegenwoordig bijzonder duurzaam, en ze zijn niet biologisch afbreekbaar. Dat
maakt het verwerken van afgedankte autobanden ontzettend moeilijk. Bij verbranding produceren
ze giftige rook en vloeistoffen. Sommige banden kunnen, door ze van een nieuw loopvlak te
voorzien, worden gerecycled, maar er is niet echt veel vraag naar zulke banden en bovendien blijft
het aantal keren dat ze veilig opnieuw kunnen worden gebruikt, beperkt. Een ideale oplossing om
afgedankte banden te recyclen is volgens dr Ken Collins van het Southampton Oceanographic
Centre (SOC) ze te gebruiken als kwlstmatig rif. Toch zijn de meningen over deze oplossing
verdeeld. Een aantal deskundigen heeft zo zijn twijfels over de veiligheid ervan voor het milieu.
Daarom zal een team van het SOC in de buurt van Poole Harbour een aantal bandenriffen plaatsen.
Het SOC zal gedurende drie jaar onderzoeken of bandenriffen al dan niet het maritieme ecosysteem
aantasten. Ook willen ze onderzoeken welke mariene organismen de banden koloniseren. "De
meeste zee-organismen die riffen bewonen zijn planktonorganismen: ze komen er als larve aan en
beginnen te groeien", legt Collins uit. Hij en zijn team zullen de biodiversiteit van het
bandenrifleven bestuderen om te onderzoeken of zowel kwetsbare als sterke soorten in deze
omstandigheden kunnen leven. Ook zal een aantal rifstructuren worden uitgetest om uit te zoeken
welke ontwerpen het beste onderdak bieden voor kreeften, krabben en vissen.
Uit maandblad EOS

HOLLANDSE WATEREN VERARMEN
Natuurgebieden met zoet water, zoals het IJsselmeer, het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen,
dreigen te verarmen. Dat komt doordat het erg voedselrijke pioniersleven uit de eerste decennia na
de creatie van deze zoehvatergebieden, plaats maakt voor een veel minder rijke generatie planten
en diersoorten. Door deze ontwikkeling, die op zich volkomen natuurlijk is, kan de voedselvoorziening voor de 3,5 miljoen watervogels in Nederland onder druk komen te staan. Dit concludeert
bioloog Mennobart van Eerden van de Rijksuniversiteit Groningen. De "Wetlands" die Nederland
rijk is, zijn bijzonder belangrijk voor trekkende watervogels. Maar veel van deze gebieden zijn
kunstmatig aangelegd. De rivieren en de zee hebben er, in tegenstelling tot vroeger, geen vrij spel
meer. Toen zorgden de voortdurende veranderingen ervoor dat de voedselrijkdom gehandhaafd
bleef Nu dat niet meer het geval is, worden veel trekvogels bedreigd. De marges zijn krap, vooral
's winters kunnen ze het maar net redden. Beneden scherpe ondergrenzen is het exploiteren van een
gebied domweg niet meer de moeite waard en blijven de vogels massaal weg. Van Eerden stelt
daarom ook voor iets van de dynamische processen terug te brengen en zo een aantal gebieden
voedselrijker te maken. Maar dat betekent dat de mens - lees in dit geval vooral de Nederlander de zee weer binnen zijn gebied moet tolereren.

Uil maandblad EOS
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HET WEER

JEUGDPAGINA:
Wind en Wolken
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Alle windpatronen in de lucht worden veroorzaakt door de rotatie van de aarde_ De aarde draait
om zijn as en om de zon. De bewegingen van de wind worden o.a. veroorzaakt door warmte:
wanne lucht stijgt op waarna koude lucht toestroomt en de plaats van wanne lucht inneemt.
Daardoor kan wind ook stijgen of dalen. De luchtstroom of straalstroom op het Noordelijk halfrond draait met de wijzers van de klok mee ,
als er een tegengestelde stroming plaatsvindt 0
spreken we van een storing_Dit brengt meestal slechter weer mee met harde wind en regenbuien.
Een wolk ontstaat o.a. door vocht in de lucht. Ook vliegtuigen kunnen wolken maken: ze trekken
condensstrepen die gevormd worden door water dat na het verlaten van de straalmotoren is
verdampt, net als stoom uit een fluitketeL Het zijn dus miljarden heel kleine druppeltjes die samen
een wolk vormen.
Als de druppeltjes door de lucht naar beneden vallen worden ze samen groter en groter totdat ze te
zwaar zijn geworden en naar de aarde vallen, dat noemen we dan regen. Bevriezen ze helemaal
boven in de koude lucht dan wordt het sneeuw of hagel. Door al deze bewegingen van warme,
koude, dalende en stijgende lucht, komt er energie vrij . Deze energie bestaat uit negatieve deeltjes
( - ) en positieve deeltjes (+). Als deze contact gaan maken ontstaan er lichtflitsen, dat is bliksem,
daardoor gaat de lucht bewegen en horen we een geluid dat we donderen noemen.
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Hoe harder de wind wordt, hoe meer wij het gaan voelen.
Harde winden hebben een snelheid tot 60 km. per uur. Van storm spreken we als de wind boven de
60 km. per uur komt, en een orkaan bereikt een windsnelheid van meer dan 116 km. per uur.
Een orkaan is een grote ronddraaiende wolkenmassa en kan wel een doorsnee van 300 km _hebben.
In het midden ontstaat een gat dat we het oog van de storm/orkaan noemen. Soms kan er uit zo'n

storm of orkaan een tornaào ontstaan. Een tornado is een slurfvormige wolk waadn winden met een
hoge snelheid om een verticale as (t) ronddraaien en die zich uitstrekt naar de aarde, waarbij stof
en grond naar boven gezogen wordt. Boven het water noemen we dit een waterhoos.
Wist je dat alle orkanen een naam met een letter uit het alfabet krijgen om ze makkelijker te
kunnen onthouden? De M is de dertiende letter uit het alfabet. Mitch is dus de dertiende orkaan van (
1998.
Een regenboog is een boog van wit licht dat door een regensluier valt. Het witte Jicht wordt door de
miljoenen druppels gebroken waardoor de kleuren (het spectrum) zichtbaar worden.
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Wolken herkennen
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Cumulus

losse wolken
die van boven
licht aangroeien

Cirrus

dunne sliertachtige
wolken heel hoog
in de lucht met
een dun streeppatroon

Cirrostratus

net als de CirruswoJken,
maar dan dikker en
lager, als een sluier

--Cumulonimbus

grote, van boven
aangroeiende wolken
die na een warmteperiode
onweersbuien kunnen meebrengen

-Altostratus en
Nimbostratus

--

dikkere laag hangende
bewolking, een grijze
wolkendeken met buien

Deze informatie is vereenvoudigd_
AIs je meer wilt weten, haal dan eens een boek over dit onderwerp uit de bibliotheek!

*

-15-

Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende gevallen: tel. 035 5255 423 (hr. Blessing)
of tel. 035 6911 174 (hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hilvec'SUfTI

I. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party-restaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje

10. BospoeI
x Nieuwe poel

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

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

ofbij:
mevr. H. Toes, Weberstraat 1, 1223 JS Hilversum, tel. 6855951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ....................................... .... ..

(99-1)

Annals Hoeve
Courier

,

..-

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

•
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 16, nummer 2, 1999
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.

HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:
Redactieadres:

j. Harder, Betje Wolfflaan 41, 1403 GP Bussum, tel. 6937858
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. C.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
M.L. Ruitenberg, mw. H. Toes, P.J. Vogel, vacature.
minimaal / 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet,
Helga Toes.
Helga T oos, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum

Uiterlijke inzenddatum copy: I juli 1999

INHOUD
pag. 3

4
9
10

"

12
13
15
16
17
19
20
21

Uitnodiging en Agenda voor de Jaarvergadering
jaarverslag van de secretaris
Financieel jaarverslag 1998. Begroting 1999
Vogelexcursie op zondagochtend 25 april
Bij het afscheid van Jan Deijs
Gif
Wachten op definitief gemeenteplan
Uit het veld
Waterstand van de vijver bij het Witte Strandje
Ha! Twee! Ooooo!
Sporen in Arma's Hoeve: column van Lodewijk Spoor
De Roerdomp
jubileumpje
Leden aan de schrijftafel: Afscheidsbrief; Aan alle hondenbezitters...
Nieuw lettertype
Jeugdpagina: Roofvogels
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Plattegrond van Anna's Hoeve
Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 16 juli, I nov.
Oplage: 925 exemplaren

....

~----------------------------------------------------------~I
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op MAANDAG 19 APRIL 1999
in een zaaltje van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat hoek Anthony Fokkerweg te
Hilversum. MNVANG /9.30 UUR.

AGENDA
I . Opening door de voorzitter
2. Notulen van de op 20 april 1998 gehouden jaarvergadering (afgedrukt
in de Courier jaargang 15 nummer 3, juli 1998).
De notulen zullen achterin de zaal liggen, zodat ze al voor aanvang van
de vergadering kunnen worden ingezien.

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering)
4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Courier)
5. Financieel jaarverslag 1998 (idem)
6. Begroting 1999 (idem)
7. Verslag van de kascontrolecommissie

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: hr. J. Deijs (penningmeester).
Het bestuur stelt voor mevr. c.L.j. Tamminga-Smeulders, bestuurslid, te benoemen tot
penningmeester.
Tussentijds aftredend: de heer P.J. Vogel.
Reglementair aftredend en herkiesbaar, doch als vice-voorzitter: hr. J. Harder (voorzitter).
Benoembaar als nieuw bestuurslid, in de functie van voorzitter: de heer M.L. Ruitenberg .
. Voor twee bestuursvacatures (het 6e en 7e bestuurslid) zijn nog geen kandidaten gevonden.

PAUZE
10. 'Versterking van de ecologische verbindingszone door Anna's Hoeve."
Planpresentatie door een medewerker van de Stichting het Goois Natuurreservaat.

I I. Discussie over het gepresenteerde, en over andere onderdelen van Plan Nieuw-Oost dat door
de Gemeente Hilversum wordt ontwikkeld.

12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Aan eventuele stemmingen mogen
alleen leden meedoen.
Getracht zal worden de vergadering om uiterlijk 22.00 u. te laten eindigen.

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID!
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Het jaar 1998 heeft voor onze vereniging vooral in het teken gestaan van de gemeentelijke
planvorming voor "Nieuw Oost", waar het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve deel van
uitmaakt. Voorts is het ledental van de vereniging in 1998 verder gestegen.

BESTUUR
In 1998 bestond het bestuur uit de volgende personen:

j. Harder
G.M.J.B. Peet

J. Deijs
mevr. H. T oes
P.J. Vogel
mevr. c.L.J. T amminga-Smeulders
vacature

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Secr.-Penningm./Ledenadm.

Lid
Lid
Lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

1999
2000
1999
2000
2000
200 I
200 I

Begin januari werd de heer M.L. Ruitenberg bereid gevonden op proef in het bestuur "mee te
draaien". In de praktijk heeft de heer Ruitenberg sinds maart deel uitgemaakt van het bestuur. In
september verklaarde hij zich beschikbaar voor formele benoeming tot bestuurslid in de jaarvergadering van 1999. In december is aan de heer Ruitenberg gevraagd ook het voorzitterschap op zich
te willen nemen, zodat Jelle Harder zoals vanouds weer kan volstaan met het vice-voorzitterschap.

LEDENBESTAND
In 1998 groeide ons ledental van 828 leden (inclusief 100 huisgenoot/eden) tot 885 leden (inclusief
113 huisgenoot/eden), een netto stijging van 57 leden (inclusief een stijging van 13 huisgenootleden). Huisgenoot/eden zijn leden die wel contributie betalen, maar geen eigen ledenblad
ontvangen omdat zij één blad per adres voldoende vinden.
In het gehele jaar zijn in totaal 104 nieuwe leden ingeschreven. Netto 47 leden zijn in 1998 uitgeschreven wegens overlijden, opzegging (meestal wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van
de contributie (22x). Niet-betalers zijn meestal ook verhuisde leden, die voor ons onvindbaar zijn
geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven.
Vlak voor het einde van het jaar werden wij door een van onze leden verrast met een opgave als
nieuw lid van haar vier zelfstandig wonende volwassen zoons; een voor onze ledenadministratie
unieke ervaring!
In twee jaar tijd is de vereniging gegroeid van 715 naar 885 leden: een stijging met bijna een kwart.
Bezorgdheid over de toekomst van Anna's Hoeve als gevolg van de gemeentelijke plannen heeft
hierbij ongetwijfeld een grote rol gespeeld.

ANNA1S HOEVE COURIER
Ons ledenblad verscheen in 1998 volgens plan 4 x, omstreeks I februari, I april, I juli en iets na
I november.
De redactie bleef ongewijzigd en bestond het hele jaar uit de bestuursleden G. Peet en mevr. H.
Toes, en de niet-bestuursleden mevr. H. Barlo en mevr. I. Marx.
Het aantal pagina's van de Courier was 73: opnieuw een record (vorig jaar 68 pagina's).
De oplage bleef 900 exemplaren, behalve van het derde nummer waarvan er 1000 werden
gemaakt. Behalve naar de leden gaat het blad naar de pers, de lokale omroep, enkele andere
verenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, de burgemeester en alle
gemeenteraadsleden. De rest wordt gebruikt voor ledenwerving.

»

-5Het vullen van de Courier is voor de redactie nooit een probleem. Ingezonden brieven van leden
zijn echter altijd zeer welkom. Gelukkig leverden de gemeenteplannen in 1998 inderdaad enkele
brieven op van leden die zich zeer bij de toekomst van Anna's Hoeve betrokken voelden.
De eerste Courier van 1998 is nog gedrukt door een van onze leden, die echter gezien zijn leeftijd
graag van deze klus af wilde. Gelukkig konden wij daarna, tegen ongeveer dezelfde kosten, terecht
bij de "huisdrukkerij" van HSV Wasmeer. Eind juni heeft het bestuur op gepaste wijze van onze
oude drukker afscheid genomen. Helaas heeft die niet lang van zijn extra vrije tijd kunnen genieten:
eind oktober moesten wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
De bezorging van de Courier gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de
vereniging zeer veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers zou de minimumcontributie
nooit f 3,65 kunnen blijven.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 1998 kwam het bestuur 8 maal in vergadering bijeen, telkens om beurten bij één van de
bestuursleden thuis. De 8e vergadering is extra ingelast nadat het een keer niet was gelukt de hele
agenda af te werken.
In drie vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig, viermaal ontbrak er I bestuurslid,
eenmaal ontbraken er 2.
Buiten de vergaderingen vond er tussen de bestuursleden zeer veel informatie-uitwisseling en
overleg plaats, vooral tussen de secretaris, de penningmeester en de ledenadministratrice.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 20 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en
werd bijgewoond door 23 leden.
Na de formele vergadering en de pauze werd de rest van de avond gewijd aan de problematiek van
de voorlopige Structuurschets Hilversum-Oost. De door ons aangezochte gastspreker Ernst
KasanmoentaJib, sinds 1979 architect te Hilversum, presenteerde enkele ideeën voor aanpassing
van de Structuurschets, waardoor Z.Î. de "sfeer" van natuurgebied Anna's Hoeve beter bewaard kan
blijven. Zo zei hij zijn twijfels te hebben bij de ontworpen recreatieve strip langs de Anthony
Fokkerweg, en pleitte hij voor een iets aangepaste situering van de sportvelden, zodat er langs de
zuidkant van de Uebergerweg een strook natuurgebied zou kunnen blijven bestaan. (Eind /998 kon
worden vastgesteld dat deze gedachten, zonder dat die ooit aan de gemeente zijn gepresenteerd,
een plaats hebben gekregen in het aangepaste gemeenteplan, voor zover dat toen gereed was!)
Op deze presentatie volgde een nogal heftige en emotionele discussie. Opnieuw bleek onder de
leden weinig begrip te bestaan voor de gemeentelijke uitgangspunten voor de planvorming. Na
peiling van de meningen bleek de vergadering het bestuur echter vrijheid van handelen te geven bij
het bepalen van de te volgen koers, ook al zou die uiteindelijk het accepteren van een compromis
inhouden. De vergadering werd het eens over de aanpak om "zo lang mogelijk op intelligente wijze"
tegenstand te bieden aan de gemeenteplannen.

»
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ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
De in december 1994 gevormde boswerkploeg, bestaande uit
enkele bestuursleden en gewone leden, heeft in 1998 ca. 85
werkuren gemaakt. Er is nog steeds een vaste afspraak voor
de tweede woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur,
uitgezonderd twee zomermaanden. In onderling overleg
worden extra werkmiddagen tussengevoegd. Er wordt vooral
Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd en zwerfvuil
opgeruimd. Er is op 15 woensdagmiddagen in het terrein gewerkt, met gemiddeld ca. 3
vrijwilligers gedurende ca 2 uur. Het aantaJ werkdagen is helaas gedaaJd ten opzichte van 1997,
'voornamelijk als gevolg van het regenachtige weer, waardoor heel wat woensdagmiddagen
moesten uitvallen.
In 1998 kon opnieuw twee keer een werkmiddag worden georganiseerd met de groepen 7 en 8
van de Nassauschool. Op 27 maart was er een schoonmaakactie, en op 9 oktober een heide-actie,
voor het verwijderen van boompjes en struiken. Zo is er in totaaJ toch nog ruim 200 mens-uren in
Anna's Hoeve gewerkt (in 1997: 260 uur).
Voor de vijfde maaJ werd er op een zomeravond een vleermuizenexcursie gehouden, dit jaar op
dinsdagavond 7 juli. Als gevolg van de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal op dat
tijdstip, kwamen slechts 9 belangstellenden opdagen. Maar die hebben wel drie soorten
vleermuizen tegelijk kunnen waarnemen. Dat was nog nooit eerder gelukt.

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE
Ook 1998 bracht nog geen definitieve duidelijkheid over
de plannen van de gemeente Hilversum met Anna's
Hoeve, in het kader van de planvorming voor "Nieuw
Oost" zoals het gebied in de loop van 1998 ging heten.
Op 13 januari publiceerde de gemeente weliswaar een
"Structuurschets Hilversum-Oost" waarin tamelijk
gedetailleerde plannen beschreven stonden, maar later in
het jaar bleek deze schets slechts als een voorlopig
voorstel gezien te kunnen worden.
.
In de vorm van een krantje getiteld "Oost Best" gaf de
gemeente een samenvatting uit van de Structuurschets
en een beschrijving van de ontworpen vervolgprocedure.
Het krantje werd in de woonwijk grenzend aan Anna's Hoeve huis-aan-huis bezorgd, maar daarbij
zijn nogal wat adressen per abuis overgeslagen. Iedere belangstellende werd uitgenodigd voor een
informatie- en discussie-avond op 25 mei. Met affiches en een actie in het terrein heeft onze
vereniging, met hulp van enkele actieve leden, deze startavond extra onder de aandacht gebracht.
De opkomst op 25 mei was overweldigend: meer dan 300 personen.
Uit (voornamelijk) deelnemers van deze avond heeft de gemeente een overleggroep van
belanghebbenden en betrokkenen gevormd, die later de naam "participatiegroep" kreeg. Drie
bestuursleden en verscheidene andere leden van onze vereniging namen hierin zitting. In zes
bijeenkomsten, van 6 juni tot 7 december, is geprobeerd een toekomstige gebiedsindeling te
maken die kon rekenen op ruime steun onder de leden van de participatiegroep. Dat is niet gelukt.
De partidpatiegroep wilde de sportvelden het liefst op de h'Jidige plaats handhaven, maar dat is
door de gemeente aJs onbetaaJbaar van de hand gewezen. Wel werd op aandringen van de
sportverenigingen de geplande ruimte voor sportvelden vergroot, ten koste van het aantaJ
nieuwbouwwoningen en van bestaand natuurgebied. Het depot voor opslag van vervuilde grond
en slib, de "vuil berg", bleek ook groter te moeten worden dan eerst was voorzien.

»
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op het terrein van de huidige RWZI, en in de strook langs de Anthony Fokkerweg die aanvankelijk
als wandelgebied zou worden ingericht.
Uiteindelijk bleken vrijwel alleen de afgevaardigden van de sportverenigingen (HSV Wasmeer en
v.v. De Zebra's) zich te kunnen vinden in het plan zoals dat op 7 december werd gepresenteerd.
In een brief heeft het bestuur onze afwijzing van dit plan bevestigd. Maar in die brief is ook
aangedrongen op nader overleg over onze wensen en ideeën. Dit zou alsnog kunnen leiden tot een
compromisplan dat voor ons bestuur wel aanvaardbaar is. In 1999 worden definitieve planvorming
en politieke besluitvorming verwacht.
In oktober stelde het provinciebestuur het nieuwe Streekplan voor Gooi en Vechtstreek vast. Onze
poging om de nieuwe contourgrens wat strakker rondom de bebouwde kom te trekken zodat de
gemeente in Anna's Hoeve minder ruimte zou krijgen voor verstedelijking, heeft helaas geen succes
gehad. De provincie wees er wel op dat de gemeente niet verplicht is om tot aan de nieuwe
contourgrens te bouwen. Deze dooddoener is voor ons een schrale troost.
In 1998 vond geen politieke besluitvorming plaats over de ''Toekomstvisie Hilversum 20 IS". Wel
besloten de diverse colleges van B&W en de Gemeenteraad dat het gebied van Nieuw Oost zou
worden heringericht volgens de uitgangspunten van de Structuurschets Hilversum-Oost. In Anna's
Hoeve dus geen nóg verder gaande verstedelijking richting A27. Het is nog maar de vraag hoe lang
dit besluit van kracht blijft. Met spanning wachten wij de besluitvorming over "Hilversum 20 IS" in
1999 af.

PUBLICITEIT
Ook in 1998 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in
het nieuws geweest. Met name de gemeenteplannen leverden de
nodige berichten, artikelen en lezersbrieven op in de lokale pers
(dagblad de Gooi- en Eemlander, redameweekbladen Goois Weekblad,
Gooi en Eembode en De Woonbode). Tevens kwamen wij hiermee voor de microfoon van de
lokale omroep Radio Hilversum. Ook onze activiteiten in het terrein, met name die met de
Nassauschool en onze vleermuizenexcursie, leverden publiciteit op.
De vereniging presenteerde zich in september voor de vierde maal op de Hilversumse cursus- en
vrijetijdsmarkt, en voor de derde maal tijdens de Maple Leaf Loop van de Gooise Atletiekclub, op
een zondag in november gehouden op Anna's Hoeve. Beide presentaties leverden nieuwe leden op.
In april was onze vereniging met een stand aanwezig op een manifestatie in het raadhuis, gewijd aan
bestuurlijke vernieuwing.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
In 1998 is onze vereniging lid geworden van de Milieufederatie Noord-Holland, en begunstiger van
de Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o. Met de Vereniging van Vrienden van het
Gooi werd het contact verstevigd: de secretaris trad toe tot hun nieuw opgerichte werkgroep
"Hilversum in 't Groen", die verstedelijkingsplannen van Hilversum kritisch wil volgen. De
vereniging is verder lid van de stichting Overkoepelend Wijkoverleg "Mooi Hilversum", die in 1998
niet erg actief was. Ook is onze vereniging aangesloten bij de stichting Milieutijdschrift de Wijde
Blik. In dit blad is een artikel geplaatst over de Toekomstvisie Hilversum 20 IS, geschreven door
onze secretaris.
Ons contact met Landschapsbeheer Noord-Holland bleef onveranderd intensief.
De Stichting Natuur en Milieu Educatiecentrum ging in 1998 ter ziele. Gooise natuur- en
milieuorganisaties hebben het initiatief genomen voor een nieuw NME-steunpunt waarin onze
vereniging als vanouds zal deelnemen.
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"Buurt en Beheer Oost", een werkvorm van de gemeente Hilversum in samenwerking met het
club- en buurthuiswerk. Omdat ons werkgebied buiten de bebouwde kom ligt, is onze inbreng in
Buurt en Beheer niet groot. Toch leverde dit contact onze vereniging een onverwacht succes op:
de gemeente maakte met paaltjes een eind aan het wildparkeren in de berm tegenover
partyrestaurant Anna's Hoeve.
Met onze buren, de nieuwe bewonersgroep "Bodemvogels" in de woonwijk grenzend aan Anna's
Hoeve, werd regelmatig contact onderhouden. Samen met Bodemvogels neemt onze vereniging
deel in de gemeentelijke begeleidingsgroep bij het bodemonderzoek "Stortterreinen en Vloeivelden
Jan v.d. Heijdenstraat".
, Onze vereniging blijft via het agendaJidmaatschap van de projectbegeleidingsgroep "Sanering
Laarder Wasmeren / Wateren 11" ook op de hoogte van de voortgang bij het maken van dit
saneringsplan. (Wateren 11 omvat aJle vijvers van Anna's Hoeve.)

Baarde in 1996 en 1997 de lage waterstand in de vijvers voortdurend zorgen, in 1998 was er door
de vele regenvaJ juist weer sprake van een wateroverschot. Door een verstopping stagneerde de
waterdoorvoer tussen de eerste vijver en de volgende vijvers. Nadat onze vereniging aan de bel
had getrokken, werd dit euvel verholpen.
Tenslotte is er vanzelfsprekend veei contact onderhouden met de stichting het Goois
Natuurreservaat over praktische zaken, waaronder helaas ook meldingen van vandalisme en
ongewenste vormen van recreatie in het natuurgebied. In november vond ons jaarlijkse overleg
met het G.N.R. plaats over aJlerlei zaken van onderhoud en beheer. Er werden afspraken gemaakt
voor nader overleg inzake de planvorming voor Hilversum Nieuw-Oost. In december, tenslotte,
waren onze bestuursleden en actieve leden van onze bosploeg welkom bij de "kerstbijeenkomst"
voor alle vrijwilligers van het G.N.R.

SLOT
Samenvattend kijkt het bestuur opnieuw met tevredenheid terug op het afgelopen verenigingsjaar.
De planvorming voor Hilversum Nieuw-Oost is echter in 1998 minder ver gevorderd dan was
verwacht, en is nog geenszins tot onze tevredenheid afgerond. De plannen zullen ook in 1999 veel
van onze aandacht blijven opeisen.

•
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Financieel Jaarverslag Boekjaar 1998

Inkomsten

--

Uitgaven

Saldo Kas per 1-1-1998
Saldo Giro per 1-1-1998
Saldo Bank per 1-1-1998
Saldo Plusrek.per 1-1-1998
[Totaal saldi per 1-1-1998

f
f
f
f
f

178,38
1788,28
4855,43
9193,34
16015,43J

Contributie
Rente Giro
Rente Bank
Rente Plusrekening
Verkoop Jubileumboekjes
Giften

f
f
f
f
f
f

7545,60
22,04
9,72
240,98
10,00
1020 , 00

Kamer van Koophandel
f
Kantoorbehoeften
f
Diverse activiteiten
f
Lief&Leed (Representatie)f
Anna's Hoeve Courier
f
Drukwerk
f
Portokosten
f
Ledenadministratie
f
Schoonmaakacties+Boswerk f
Vergaderkosten
f
Saldo Kas per
Saldo Giro per
Saldo Plusrek.
[Totaa 1 sal di

TOTAAL

f

24863,77

TOTAAL

31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998
31-12-1998

63,51
876,26
1054,68
504,65
3116,86
33, ,39
768,00
48,26
196,10
187,00

f
86,98
f 8493,76
f 9434,32
f 18015,06J

f 24863,77

Begroting Boekjaar 1999

Inkomsten

Uitgaven

Saldo eind 1998
Contributie
Rente
Gi ften

f
f
f
f

18015,06
8000,00
350,00
50,00

Kamer van Koophandel
f
52,18
Kantoorbehoeften
f 1000,00
Diverse activiteiten
f 1l00,00
Lief&Leed (Representatie)f
700,00
Anna's Hoeve Courier
f 3500,00
Drukwerk
f
150,00
Portokosten
f
900,00
Ledenadministratie
f
100,00
Schoonmaakacties+Boswerk f
250,00
Vergaderkosten
f
200,00
Relatiegeschenken
f 1100,00
Onvoorzien
f
500,00
Saldo eind 1999
f 16862,88

TOTAAL

f

26415,06

TOTAAL

f 26415,06

i
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VOGELEXCURSIE
In plaats van een vleermuizenexcursie op een zomeravond,
zoals die vijf jaar achtereen door onze vereniging is georganiseerd, is dit jaar de keus gevallen op een vogelexcursie in
Anna's Hoeve, op een vroege zondagochtend in de lente.
Op 25 april bent u om HALF ZES (5.30 uur) welkom bij de slagboom in de Liebergerweg, kruising
Anthony Fokkerweg. Het is dan nog donker, maar de schemering is in aantocht. Kleed u warm aan,
, en neem zo mogelijk een verrekijker mee. Onder leiding van vogelkenner Jelle Harder gaan we een
wandeling door Anna's Hoeve maken, terwijl de vogels langzaamaan ontwaken en hun zang laten
horen. De wandeling zal naar verwachting ongeveer anderhalf uur duren. Zodat u tegen half acht
desgewenst weer in uw bed kunt stappen ... !

BIJ HET AFSCHEID VAN JAN DEIJS
Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal onze penningmeester Jan Deijs niet
herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode. Daarmee heeft Jan een periode van 15 jaar afgesloten
waarin hij zich met grote energie heeft ingezet voor het gebied Anna's Hoeve en voor onze
vereniging.
AI langer had Jan nu en dan signalen afgegeven die er op wezen dat hij er niet zoveel plezier meer in
had. Het was uiteindelijk een meningsverschil in combinatie met een misverstand dat Jan deed
besluiten zijn taken voor onze vereniging neer te leggen. Pogingen om hem op andere gedachten te
brengen hadden geen succes.
Jan is mede-oprichter van onze vereniging. Hij maakte deel uit van de initiatiefgroep die in het
najaar van 1983 werd gevormd. Hij was voorzitter van de oprichtingsvergadering op 17 april 1984,
en nam plaats in het allereerste verenigingsbestuur, waarin hij de taak van 2e penningmeester op
zich nam. In de tweede bestuursvergadering op 9 mei 1984 presenteerde hij de door hem bedachte
naam "Anna's Hoeve Courier" voor dit blad, waarvan het eerste nummer in juni 1984 verscheen. AI
na drie jaar, tijdens de jaarvergadering van 1987, nam hij het penningmeesterschap op zich. Hoewel
hij toen nog weinig administratieve achtergrond had, heeft hij de financiële klus snel in de vingers
gekregen. Met hulp van zijn vrouw heeft hij de penningen van onze vereniging 12 jaar lang
nauwgezet beheerd.
Maar Jan heeft voor de vereniging veel meer betekend. Bij vrijwel alle activiteiten in het veld was hij
van de partij. De laatste jaren was hij de coördinator van onze bosploeg. Dit omvatte ook de zorg
voor al het materiaal dat onze vereniging in eigendom of in bruikleen heeft voor het werken in het
bos: zagen, bijltjes, vuilgrijpers enzovoort. Jan was verder een wandelende (en vooral fietsende!)
bron van informatie en nieuwtjes over Anna's Hoeve. Ontelbaar is het aantal meldingen dat hij,
binnen het bestuur, en/of bij het Goois Natuurreservaat, en/of bij de gemeente Hilversum deed
over zaken die aandacht nodig hadden. Verder beschikt Jan over een grote kennis van het plantenen dierenleven. Als fervent visser heeft hij goede contacten met de hengelaars op Anna's Hoeve. Jan
kent een groot deel van de leden van onze vereniging persoonlijk. Ook kent hij heel wat mensen
van de sportverenigingen op Sportpark Anna's Hoeve. Deze opsomming is vast nog niet volledig.
Voor onze vereniging was Jan een duizendpoot, die we ontzettend zullen missen. In onze komende
jaarvergadering zal jan de dank worden toegezwaaid die hij ten volle heeft verdiend!

- - - - - - - - - - - - - - - - -- -__...
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GIF
Onlangs werden wij verrast door het volgende artikel op de eerste tekstpagina van het ledenblad
van de sportvereniging 'Wasmeer", editie 9 februari 1999:

Een ding staat als een paal boven water. V\l7j zitten al heel lang op A/ma's Hoeve. Onze velden
vormen als zodanig een onderdeel van het landschap. We zijn erg zuinig op dat groene gras,
waarop we slechts spelen als de natuur ons dat toestaat. Er hoeft maar een buitje teveel of wat
nachtvorst over heen te gaan. En wij stellen onze wedstrijden uit. De voetbal-verenigingen en
Anna's Hoeve leven in goede harmonie. V\l7j zijn goed voor elkaar, want wij houden van elkaar.
Nu wil het geval dat ons geliefde Anna's Hoeve een beetje ziek is. Ze is zwaar vervuild en moet
behandeld worden. Voor ons is dat uiteraard geen reden haar hals over kop te verlaten.
Integendeel. Zoals bij echte partners gaat het niet alleen om de benen of de borsten. Maar om het
geheel, waar je om geeft.
Er zijn mensen die daar anders over denken. Die vallen alleen op de heuvel of op de speelweide.
Zoals de voorzitter van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve.
Ik weet niet precies welke soorten gif daar in de grond zitten. Het moet wel heel smerig spul zijn,
het voorzittertje is er geheel en al van in de war. De man slaat volledig door nu hij zijn grote passie
en kennelijke verslaving, de speelweide, dreigt te verliezen. Als een dolle schopt hij om zich heen.
En wijst in het wilde weg de voetbalclubs als schuldigen aan. Hij is elk contact met de werkelijkheid
kwijt.
Het wordt nu toch echt tijd om dat gif op te ruimen.
Voor er nog meer slachtoffers vallen.

Een week later kwam M.L. in het volgende Wasmeerblad op de zaak terug.
Na een bespiegeling over de betekenis van het woord "lobby" schreef hij:

Ik veronderstelde dat de voorzitter van de vereniging tot behoud van
Afma's Hoeve in de war is van het gifin de bodem aldaar. Van diverse
kanten is mij inmiddels verzekerd dat het gif niet de oorzaak kan zijn.
Derhalve mijn excuses.
Zo geformuleerd lijkt het eerder op een trap na, dan op een excuus.

Waarop is de verontwaardiging van M.L. gebaseerd?
In januari heeft een verslaggever van de Gooi- en Eemlander onze voorzitter, Jelle Harder,
geïnterviewd. Dat leverde in de krant van 25 januari een artikel op met de kop "Inspraak over
Arma's Hoeve zit op dood spoor". Naar aanleiding van dat gesprek heeft de verslaggever het
volgende in de krant gezet:

Een aantal partijen in de werkgroep verwijt de gemeente, een te groot stuk natuur op te willen
offeren voor nieuwe sportvelden. De werkgroep [foutje in de berichtgeving. Er had moeten staan:
De gemeente.! red. AH. Courier] zou hiertoe Zijn overgegaan, nadat de gezamenlijke sportverenigingen hadden gedreigd uit het overleg te stappen, als ze hun zin niet kregen. [Foutje in de
berichtgeving. Alleen de afgevaardigde van De Zebra's had gedreigd op te zullen stappen.! red.
AH . Courier]

Vooral de Vereniging Behoud Anna's Hoeve, het Goois Natuur Reservaat, buurtbewoners uit
Hilversum-Oost en de vereniging Leefmilieu t Gooi hebben volgens Harder kritiek op de huidige
plannen. Er werd al uitgegaan van het verplaatsen van de sportvelden naar de speelweide en de
vijver daarnaast, die na het schoonmaken van de bodem gedempt moet worden.

»
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Maar in het laatste voorstel heeft 'de sport' volgens Harder nog meer ruimte gekregen. ''De berg
voorbij de vijver willen ze nu afgraven, voor nog een nieuw veld Dankzij de lobby van de
sportverenigingen. De sporters zijn volgens Harder nu tevreden, maar de meeste andere
deelnemers aan het overleg juist niet. Einde citaat.
1/

M.L. heeft zich kennelijk gestoord aan het woord "lobby", dat volgens hem een verderfelijke
activiteit aanduidt. Volgens de Dikke Van Dale betekent het woord lobby tegenwoordig ook
gewoon "beïnvloeding van besluitvorming" of zelfs "belangengroep".
De Sportverenigingen zijn in het overleg opgekomen voor de belangen van de georganiseerde
,sport. Dat is hun goed recht. Zelfs hun plicht. Andere partijen, waaronder onze vereniging,
verdedigen de belangen van de natuur en van de mensen die veel belang hechten aan OPENBAAR
recreatiegebied dicht bij huis. (Om de nieuwe sportvelden komt helaas een hek te staan.) Een
beetje respect voor elkaars opvattingen kan daarbij geen kwaad.
Nergens hebben wij in de krant kunnen lezen dat onze voorzitter "de voetbalclubs als schuldigen
aanwijst". M.L. heeft kennelijk iets gelezen wat er niet staat. Wij laten het aan onze lezers over om
hun conclusies te trekken.
Het bestuur van onze vereniging heeft aan het Algemeen Bestuur van HSV Wasmeer een brief
gestuurd waarin het geschrijf van M.L. wordt aangeduid als goedkope stemmingmakerij die geen
enkel doel dient. "Liever komen wij, in samenwerking met de gemeente en met de sportverenigingen, tot een optimaal plan waarmee zoveel mogelijk mensen vrede kunnen hebben."
Een bestuurslid van HSV Wasmeer heeft telefonisch laten weten dat men niet de moeite zaJ nemen
om op de brief van onze vereniging een antwoord te geven. Jammer!
De sport verdient de ruimte die zij nodig heeft. Onze vereniging kan en wil niet beoordelen
hoeveel dat is. Dit is een zaak tussen de sportclubs en de gemeente.

WACHTEN OP DEFINITIEF GEMEENTEPLAN
Bij de gemeentelijke plannen voor Hilversum Nieuw-Oost zijn minstens drie wethouders
betrokken: B. Moojen (Ruimtelijke Ordening, Sport, Stadsvernieuwing), mevr. H. Borstlap
(Volkshuisvesting, Grondzaken, Financiën), en B. Heller (Verkeer, Milieu). Voor een goede gang van
zaken is de heer Moojen voor dit project aangewezen als coördinerend wethouder. Een delegatie
van ons bestuur heeft op 3 februari jl. een onderhoud gehad met deze wethouder en twee van zijn
ambtenaren. Daarbij is een toelichting gegeven op onze brief van 19 december met het bestuursstandpunt op het gemeenteplan van 7 december.
Samenvatting van die brief: ''Het bestuur wijst het gepresenteerde plan af, omdat er vrijwel niets in

terug te vinden is van de door ons ingebrachte standpunten. Het bestuur is echter bereid deze
afwijzing in heroverweging te nemen, als het plan op een aantal punten wordt gewijzigd en
aangevuld Het bestuur is bereid tot overleg met de gemeente over nadere concretisering hiervan.
De gemeente heeft kennis genomen van de concrete wensen en voorstellen van ons bestuur. De
wethouder heeft toegezegd dat serieus geprobeerd zal worden onze inbreng te verwerken in het
definitieve plan dat bij de gemeente "in de maak" is. Wij zijn zeer benieuwd naar het resultaat.

»
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zou de indruk gewekt kunnen hebben dat de sportverenigingen dik tevreden zijn met het plan zoals
de gemeente dat op 7 december heeft gepresenteerd. Informeel overleg met bestuursleden van
HSV Wasmeer heeft duidelijk gemaakt dat ook de sportverenigingen op dat plan nog wel het
nodige aan te merken hebben. Zij zouden veel liever op hun huidige plaats blijven, in plaats van te
moeten verhuizen naar een nieuwe, kleinere plek vlak bij (oude en nieuwe) woonbebouwing en de
spoorbaan. Met het oog op het algemeen belang zijn zij bereid over hun bezwaren heen te stappen,
als het plan aan een aantal voorwaarden voldoet. Eventuele misverstanden over tevredenheid van
de sportclubs zijn hiermede dus rechtgezet!

UIT HET VELD
Het is lente! De temperatuur bereikt weer aangename waarden en soms regent het niet. Op Anna's
Hoeve baden de schildpadden zich weer in het zonnetje, zittend op over het water hangende
boomtakken bij het Witte Strandje. Overal hoor je vogels zingen: het broedseizoen is weer
begonnen, en om althans sommige dieren enige rust te gunnen is het aanlijngebod voor honden
(van 15 maart tot 15 juli) achter in Anna's Hoeve weer van kracht.
In de nieuwe poel bij de kruising van de A27 en de spoorlijn roeren zich de eerste waterinsect jes.
Het is te hopen dat kikkers deze beestjes lekker vinden, dan komt er misschien een heuse
kikkerpopulatie in de poel. In de oude poel zijn paaiende karpers gezien, die deze plek kennelijk
bereikt hebben via de verbinding met de vijver van het Witte Strandje.
Allerlei bomen en struiken lopen alweer uit. Zo midden maart lijken de twijgen van de
krenten bomen uit de verte gehuld in een beige-rose waas; bij nadere beschouwing blijkt deze
kleurenpracht te worden veroorzaakt door uitbottende knoppen. De krenten bom en zullen spoedig
weer prachtig in bloei staan.
In één van de vorige Couriers werd gewag gemaakt van een Carolina-eendenpaartje op Anna's
Hoeve. Zoals toen vermeld, een Carolina-eend is een minder sjieke uitvoering van een andere
siereend, de mandarijn. Ik heb het eendenpaar weer gezien in de vijver van het Witte Strandje,
maar nu van dichtbij, en moet bekennen dat het wintertalingen bleken te zijn, ook een mooie kleine
eendensoort.
Een wel heel bijzondere waarneming die men op
Anna's Hoeve kan doen is die van de meeuwenman,
geheel in veldgroen gehuld, met een lage fiets en een
kijker, die zich nogal excentriek gedraagt: hij strooit
stukjes kaas op de grond, waar binnen de kortste
keren een grote zwerm meeuwen op afkomt die
zich er flink aan tegoed doet. De man maakt van de
gelegenheid gebruik om de meeuwen door zijn kijker
te bestuderen. Dit tafereel speelt zich ook regelmatig
af bij de Lorentzvijver en andere waterpartijen in
Hilversum. Wat is hier aan de hand?

»
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Nederland (waaronder dus Hilversum) kokmeeuwen worden geteld en geringd, zodat aantallen en
trekgedrag kunnen worden geregistreerd. Over dit onderwerp is in Vogels, het tijdschrift van de
Vogelbescherming, vorig jaar een artikel verschenen waaruit bleek dat er al frappante ontdekkingen
gedaan zijn: sommige kokmeeuwen zijn zo honkvast dat ze na de trek terugkeren naar precies
dezelfde plek waar ze in voorgaande jaren zijn gezien.
De indruk die de meeste mensen van kokmeeuwen hebben is dat ze zich maar met alle winden
laten meevoeren, onderwijl met sluwe oogjes uitkijkend naar lekkere hapjes (brood, vis, kaas,
wurmen, eieren, kadavers), kortom, dat ze maar wat aanrotzooien, maar dit beeld is helemaal
verkeerd. De meeuwenman liet me door zijn kijker een kokmeeuw zien met aan de ene poot een
-gele ring, en aan de andere een ring van metaal. De gele ring had hij zelf aangebracht; de metalen
ring was van een vogelaar in litouwen. En ineens is zo'n meeuw bij de Lorentzvijver dan niet meer
een onbeduidend groepslid, maar een klein individu, een wereldreiziger die in een jaar heen en
weer pendelt tussen Hilversum en Litouwen. Het is goed dat er ook naar alledaagse dieren
onderzoek wordt gedaan, want hun verborgen leven is zeker de moeite waard om te leren kennen.

Over naar een heel ander dier, de ringslang. Zoals met zoveel wilde dieren in Nederland gaat het
met de ringslang niet goed, omdat - het oude liedje - allerwegen zijn leefgebied wordt aangetast.
Op Anna's Hoeve is wel eens een ringslang gezien, en aan de hand van een folder en een cursusdag
over ringslangen van Landschapsbeheer Noord-Holland heeft ons bestuur het plan opgevat om
tenminste op Anna's Hoeve te proberen een goede biotoop voor ringslangen te scheppen. Nou niet
meteen denken: "ieks, slangen!" Een ringslang kan niet bijten, daarvoor heeft hij te kleine tandjes.
Hij is niet giftig en ook zal hij zich niet uit een boom in uw nek laten vallen om u te wurgen. Het is
een schuw dier, dat ten hoogste 1.20 m lang kan worden en in alle gevallen confrontaties met
mensen uit de weg gaat. Ringslangen voeden zich met kikkers en padden, en zijn bedreven
zwemmers.
Waar het hun tegenwoordig vaak aan ontbreekt, zijn overwinteringsplaatsen en plekken om eieren
af te zetten. De overwinteringsplaatsen zijn niet het grootste probleem; die moeten droog en
vorstvrij zijn, dus een holle boom of een berg puin voldoet heel goed. Echter, aan eierafzetplekken
stellen ringslangen heel specifieke eisen: ze hebben namelijk broei hopen nodig, van 2 x 2 x 1.5 m,
waarin gedurende drie zomermaanden de temperatuur constant 26 graden is. In het beste geval
bestaat zo'n broeihoop uit een mengsel van blad, paardenmest met stro, en haksel en takken. En
dan moet hij ook nog makkelijk bereikbaar zijn voor een ringslang, op een rustige plek liggen met
begroeiing eromheen en in de buurt van water. Ga er maar aan staan! En dat is nou precies wat
onze mensen zullen doen, in een uithoek van het "heitje", even voorbij het eind van de Bergvijver.
lets anders dat door verenigingsleden wordt gedaan is het boswerk. Elke tweede woensdag van de
maand trekt men van 13.30 tot 15.30 uur Anna's Hoeve in om Amerikaanse vogelkers weg te
hakken en zwerfvuil op te ruimen - niet echt aantrekkelijk werk, maar in de frisse buitenlucht en
voor een goed doel. De sfeer onder de vrijwilligers is prima, er wordt tussendoor even gepauzeerd
met een drankje, en als het echt hondenweer is gaat het feest niet door. Het enige dat u als
vrijwilliger mee hoeft te brengen is een goed humeur; voor materiaal om mee te werken wordt
gezorgd. u kunt zich voor het boswerk aanmelden bij de heer Meijndert Ruitenberg (tel. 6832762),
die ook eventuele vragen kan beantwoorden. Natuurlijk mag u ook zelf komen kijken: het
verzamelpunt voor de boswerkploeg is de slagboom bij de kruising liebergerweg/Anthony
Fokkerweg.
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(bij het Witte Strandje)

WATERSTAND VAN DE VIJVER
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Ha! Twee! Ooooo!
Er is nog steeds een overvloed aan water in de vijvers van Arma's Hoeve. Begin maart is het peil ver
boven de 2.80 m geweest, maar nu zakt het weer enigszins. Bij het dammetje is zelfs een stukje
wandelpad ondergelopen en vissen vanaf de vissteiger kan alleen nog met lieslaarzen aan:
Sinds begin 1997 is het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het waterbeheer, maar de
uitvoering berust nog steeds bij de gemeente Hilversum. Waterstanden worden zorgvuldig
bijgehouden, en het peil op Anna's Hoeve wordt door het G.N .R. gemeld aan de gemeente, die dan
eventueel maatregelen treft. Nu (medio maart) is het zaak overtollig water weg te houden uit het
bedrijvenpark Arena en de rest van Hilversum-Zuidoost, waar nog wel eens kelders dreigen onder
te lopen. Dit water wordt via het regenwaterriool weggepompt naar Anna's Hoeve, en indien nodig
zelfs doorgepompt naar het Laarder Wasmeer, zoals we in januari hebben gezien. Het Wasmeer
kan een welhaast oneindige hoeveelheid water verwerken en ondervindt er ook geen schade van dit in tegenstelling tot keurige parkvijvers zoals die van het Laapersveld, waar de beplanting nogal te
lijden heeft van een teveel aan water.
Menselijk ingrijpen is dus soms geboden, maar gelukkig helpt de natuur ook een handje bij het
normaliseren van de waterstand: in deze tijd van het jaar gaan planten en bomen weer water aan
de grond onttrekken, en zo zien we in de periode van maart tot september dat het grondwaterniveau daalt; van september tot maart daarentegen stijgt het altijd weer. Na zo'n buitengewoon
natte periode als het afgelopen jaar duurt het, bij normale regenval, ongeveer een jaar voordat de
grondwaterstand weer op het "juiste" peil is. Waarschijnlijk kunnen we dus nog lang genieten van
een goede waterstand op Anna's Hoeve.
Vroeger, vóór 1967, was het waterpeil op Anna's Hoeve wel vaker extreem hoog. De RWZlloosde
toen nog gezuiverd water op het Wasmeer, dat vandaar werd doorgesluisd naar Arma's Hoeve.
Daarna ging het via de Riebeeckvijver naar het Laapersveld. Door middel van het pompgemaal van
Oudok, toen nog in werking, werd het water dan over de uitloper van de Utrechtse heuvelrug
waar een deel van Hilversum op ligt heengepompt naar de Oude Haven en de 's-Gravelandsepolder. Tegenwoordig loost de RWZI haar gezuiverde water op de Gooiergracht, vanwaar het
afgevoerd wordt naar het Gooimeer.

»

-16Als we de buitensporige regenval van het afgelopen jaar even buiten beschouwing laten, moet
worden gezegd dat de grondwaterstand in het hele land een bron van grote zorg is geworden voor
de overheid: door a"erlei omstandigheden is er jarenlang teveel aan het grondwater onttrokken,
wat op zandgronden vooral verdroging tot gevolg heeft gehad. Daarom is nu het devies dat
overtollig water zoveel mogelijk de bodem in moet, en niet moet worden weggewerkt via
oppervlaktewater. Overigens zaJ over 5 à 10 jaar de drinkwaterwinning in en om Hilversum minder
water aan de grond gaan onttrekken, dus dat is een winstpunt.
Voor Anna's Hoeve geldt dat na de sanering van de vervuilde waterbodems de overgebleven vijvers
~ullen worden uitgediept, zodat er in ieder geval altijd water in blijft staan, waar dan bij voorbeeld

de vissen ook weer baat bij zullen hebben. De heer Boegem van de afdeling Milieu van onze
gemeente, die zo vriendelijk was voor al deze informatie te zorgen, voorziet dat tegen die tijd met
het oog op de wisselende waterstanden moet worden omgezien naar een drijvende vissteiger!

SPOREN IN ANNA 'S HOEVE
Op dinsdag 2 maart, natuurlijk weer vroeg in de morgen, loopt Lodewijk
Spoor gezellig in de regen met de dartelende vielVoeters. Het plan is om
langs de nieuwe poel richting grote berg te lopen. Zoals u weet is er elke
dag wel wat bijzonders te zien in Anna s Hoeve (als je er maar oog voar
hebt). Echter op deze dag is het wel heel erg slecht weer, dus zijn mijn
verwachtingen niet erg hoog gespannen.
Bij de nieuwe poel kijk ik altijd even in het water, wat mij als eerste opvalt is dat het poelwater erg
hoog staat. Je ziet gewoon dat het natuurlijk evenwicht in deze poel erg goed moet zijn, in het
water bruist het nu al van t leven. Je ziet er verschillende waterinsecten rondzwemmen. De meest
voorkomende op dit moment is het bootsmannetje ofrugzwemmer.
Ondanks het druiperige weer besluit ik om maar weer eens achter langs de berg van Annas Hoeve
te gaan lopen. Voorzichtig steek ik de weg over. Met al die bochten is het lastig uitkijken, maar
zonder veel problemen kom ik aan de overkant.
De honden mogen weer los en als een speer hollen ze door de regendruppels naar hun vaste
konijnenholen. Veel succes hebben ze echter niet: de konijnen laten zich vandaag niet zien.
Achter de berg is er een prachtig wandelpad, links de berg en rechts veellaaghout, riet en vooral
nu door het hoge water een moerasachtige sfeer. Het blijft druiperig regenen.
Vanuit mijn ooghoek (rechts) zie ik iets vreemds. Niet eerder had ik hem gezien, maar meteen wist
ik wat het was. Je ziet ze hoogst zelden en als ze lopen zijn het eigenlijk lelijke vogels. Dat is een
roerdomp besefik. Voor een' vogelliefhebber is dit een opwindend moment. Deze vogels zijn zo
schuw dat als je al met je ogen knippert dan zijn ze al weg. Maar met twee honden hoefje niet met
ie ogen te knipperen, als de baas stilstaat dan komen ze natuurlijk terug om te kijken waar je blijft.
la en dan is het te laat. De roerdomp laat zich dus niet meer zien.
Snel wandel ik naar huis, geef de honden wat lekkers en ga "met fototoestel" en paraplu weer
terug. Op de plek waar ik de roerdomp heb gezien verschuil ik mij een beetje in de bosjes, maar
het heeft geen zin meer. Nog wel een mooie foto van een buizerdgenomen, mijn dag kon nu
helemaal niet meer stuk.
Wordt vervolgd BehoudAnnas Hoeve!
Lodewijk Spoor
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DE ROERDOMP
De roerdomp of Botaurus stellaris is een vrij grote
bruine reiger met donkere strepen en grove vlekken.
Zijn kruin is zwart. Roerdompen leven nogal zeer
verborgen en je hoort ze vaker dan dat je ze ziet.
Mannetjes maken vooral 's nachts een kenmerkend
ver dragend geluid, als van een misthoorn.
Als moerasvogel is de roerdomp goed toegerust voor
het foerageren in ondiep water. Ze hebben een lange
hals, lange poten en breed uitstaande tenen. Het
broeden doen ze in de rietvelden. De lengte van de
roerdomp is 70-80 cm, de spanwijdte is 125- J 35 cm.
Bij gevaar nemen ze de z.g. paalhouding aan. Hierdoor vallen ze tussen het riet haast niet meer op.
Alleen als het slecht weer is, dan willen ze nog wel eens buiten hun beschutting foerageren. In
Nederland en België is het een broedvogel. Ook komen er in Nederland overwinteraars voor. Als
soort in het Gooi zijn ze nogal zeldzaam. In het Wasrneer zijn er dit jaar maar twee of drie
exemplaren gezien.

JUBILEUMPJE
Op 17 april is het 15 jaar geleden dat de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve werd opgericht.
De aanleiding was een probleem waar we een paar jaar geleden ook mee te kampen hadden:
aanhoudende droogte, waardoor in november 1983 grote delen van de vijvers drooggevallen
waren; men voorzag dat het resterende water in een vorstperiode geheel zou bevriezen, waardoor
de vissterfte nog groter zou zijn dan al het geval was. Weliswaar was de gemeente begonnen water
naar Anna's Hoeve te pompen, maar men betwijfelde of 1000 kuub per dag voldoende zou zijn om
een catastrofe te voorkomen.
Onder buurtbewoners en vissers heerste er toch al veel onvrede over de manier waarop Anna's
Hoeve, toen nog in handen van de gemeente, beheerd werd: zo lag er ontzettend veel zwerfvuil op
de vijverbodems. De lage waterstand bood bij uitstek de gelegenheid voor een grote
schoonmaakactie; de gemeente kon hiervoor geen mankracht leveren, maar wel materiaal. Toen
heeft een groot aantal vrijwilligers besloten zelf de hand aan de ploeg te slaan, maar dit initiatief
werd in de kiem gesmoord door regenval. Men zag zich genoodzaakt de actie uit te stellen tot het
voorjaar van 1984.
Intussen was er bij een aantal mensen het idee ontstaan om een vereniging op te richten die zich
het behoud en de verbetering van Anna's Hoeve en omgeving ten doel stelde. Vervolgens is Jan
Deijs, onze voormalige penningmeester, met zijn oom Flip her en der in de buurt langs de deuren
gegaan om de belangstelling hiervoor te peilen. Zij stuitten op groot enthousiasme: wel 200
mensen bleken geïnteresseerd. Toen is er een manifest opgesteld waarin in kort bestek de
doelstélling van de vereniging in oprichting werd uiteengezet. Hiervan zijn 1000 exemplaren,
inclusief een aanmeldingsformulier voor leden, gedrukt en verspreid.
Daarop raakte de zaak in een stroomversnelling: plaatselijke kranten publiceerden artikelen over de
nieuwe vereniging, de landelijke radio en de ziekenomroep maakten er melding van, en op de
oprichtingsvergadering op 17 april 1984 kon men zich verheugen over 700 leden. Een vliegende
start, allemaal dank zij een handvol enthousiastelingen. Onder die mensen van het eerste uur
bevond zich dus jan Deijs, maar ook de huidige voorzitter Jelle Harder.
>>
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Hoeve in handen van het Goois Natuurreservaat overgegaan, en daarmee tot natuurgebied
verklaard. Er is een globaal beheersplan voor het gebied, en over details van het beheer wordt
overleg gevoerd tussen het G.N.R. en de vereniging; de uitvoering berust bij de boswachter, maar
ook bij verenigingsleden. Nog steeds wordt er door hen zwerfvuil opgeruimd, zij het dan niet meer
met zoveel mensen als in het prille begin. AI weer jaren is men ook bezig flora en fauna op Anna's
Hoeve te verbeteren, door de alles overwoekerende Amerikaanse vogelkers uit te roeien, door
dood hout in rillen te stapelen, door knotwilgen aan te planten. In die 15 jaar is het eigenlijk steeds
beter gegaan met Anna's Hoeve. Jammer genoeg zal in de toekomst terwille van de
,saneringsplannen een deel van het gebied verloren gaan, maar nog altijd blijven er nieuwe plannen
uit de vereniging komen, getuige de aanleg van de nieuwe poel en het voornemen om een
broei hoop voor ringslangen aan te leggen. De vereniging blijft zijn best doen, het enthousiasme is
onverminderd.

• •

Vereniging

•In

oprichting

tot

behoud

van

"ANNA's

HOEVE"

MANIFEST.
Het weinige natuurgehied in en rond Anna's Hoeve dat ons nog rest, dreigt
verloren te gaan.
Er is geen beheersplan, onvoldoende verzorging en praktisch geen toezicht.
In zijn acties voor verbetering heeft dhr. de Ronde jarenlang alleen gestaan en
juist door onze passiviteit kon geen vuist worden gemaakt.
Daarom hebben wij, een aantal buurtgenoten, besloten over te gaan tot oprichting
van een Vereniging tot behoud en verbetering van Anna I s Hoeve en omgeving.
Ons doel is: Bescherming van het natuurlijke milieu door middel van woord en
daad.

In ons aller belang, ook dat van onze kinderen, nodigen wij U uit massaal lil\ te
worden van deze vereniging, om zodoende mede te kunnen beslissen over de Weigen
achtertuin" •
contributie kan geen belemmering zijn, nl. 1 cent per dag, f. 3,65 per vol
jaar.

De

Namens de vereniging in oprichting,
J. Deijs, Mercurlstraat

Het manifest van december 1983.
(Huisnummers en telefoonnummers zijn

in deze herdruk weggelaten.)

Hilversum
..
W

R. lCwappenberg, Liebergerweg
Ph. Deijs, Saturnus straat

Voorlopig Secretariaat:
M.P. Vlaanderen
Oosterengweg
'. HiLversum

•
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Afscheidsbrief
Aan alle leden,

Na 15 jaar bestuurder, waarvan 12 0 jaar penningmeester en tevens een van de oprichters heb ik
besloten te stoppen. De koek is op, het plezier is weg.
Ik wil alle leden bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.
De leden die jaar in, jaar uit contant betaalden wil ik extra bedanken.
Ik laat een stukje van mijn hart hier achter.
Het ga U allen goed
jan Deijs

Aan alle hondenbezitters . . . .
die hun hond uitlaten in de buurt van de Mussenstraat

-,

U heeft vast een schat van een hond Doet geen vlieg kwaad, alle kinderen zijn dol op hem en zelfs
de katten uit de buurt laten zich niet afschrikken door het lieve beest. Hij zal ook vast niet
moedwillig voor de deur van een ander zijn stinkende visitekaartje achter laten.
Toch hebben wij regelmatig klanten over de vloer die hun weg slalommend door het doolhof van
hondendrollen naar onze voordeur proberen te vinden en tja, niet al onze klanten zijn even
atletisch . .. . .. . .
~ dogs got to go when a dogs got to go~ dat begrijpen wij ook.
Daarom willen wij u graag vragen om vanaf nu vijfminuten eerder de deur uit te gaan om uw hond
uit te laten. Dan kan uw hond namelijk net op tijd bij het bos achter de Anthony Fokkerweg zijn,
zodat hij zijn behoefte niet langer op onze stoep hoeft te deponeren.
H. de Man,
Brandsma Metaalveredeling B. v., Mussenstraat 55, 1223 RB Hilversum

NIEUW LETTERTYPE
Met ingang van dit nummer verschijnt de Courier in een ander lettertype. De redactie heeft
gezocht naar een lettertje met een iets dikkere afdruk, dat ook prettig leesbaar is. Wij hopen dat
het resultaat u bevalt. Laat Uw mening gerust horen.
Het nieuwe lettertype neemt iets meer ruimte in, zodat er wat minder tekst op een pagina past.
Af en toe zullen we voor de Courier daardoor een velletje meer nodig hebben. Gelukkig kan de
penningmeester dat nog wel betalen!
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JEUGDPAGINA
Roofvogels

Vogels die jagen op dieren noemt'-,\ '
men roofvogels of ook wel stootvogels.
\., ,"Sommige jagen overdag, andere 's nachts. ~' ..:.
Roofvogels die overdag jagen hebben onder- .~
'Iing vele overeenkomsten. Gezicht en gehoor
zijn uitstekend ontwikkelde zintuigen. De vleugelspieren zijn krachtig, terwijl een brede, platte
staart ze in staat stelt snel te keren en te wenden. Ze beschikken over poten, die bedekt zijn
met hoornschildjes en scherpe gebogen klauwen.
Met deze klauwen en de sterk gekromde
snavel kunnen ze hun prooi goed vastgrijpen en
verslinden. Van de prooi worden eerst de
grootste veren of de meeste haren uitgetrokken,
waarna het gedode dier wordt verslonden. De
onverteerbare delen worden later in de vorm
van braakballetjes uitgebraakt.

De bruine kiekendief, die vooral in rietlanden
voorkomt, vliegt soms hoog en dan weer laag
op zoek naar voedsel.
Roofvogels zijn nuttig voor land-, tuin- en bosbouw. Zij zorgen, evenals roofdieren en roofvissen, voor evenwicht in de natuur. Het zijn
vaak zieke en zwakke dieren die hun ten
prooi vallen.
De meeste roofvogels hebben een nest van
slordig op elkaar gestapelde takken, een horst.
De eieren hebben een goede schutkleur.
Mannetjes en vrouwtjes blijven bij elkaar en
verzorgen hun jongen uitstekend.

buizerd

sperwer

De jachtmethoden van roofvogels verschillen.
De torenvalk staat hoog in de lucht te "bidden"
Met uitgebreide vleugels staat hij stil in de lucht
en speurt het aardoppervlak af naar muizen,
ratten, konijnen en andere diertjes. Als hij zijn
prooi ontdekt, drukt de torenvalk zijn vleugels
tegen zijn lichaam en als een steen valt de valk
naar beneden. Vlak boven de grond spreidt hij
vleugels en staart uit, zijn val wordt gebroken
en feilloos stoot hij op zijn prooi.
De sperwer jaagt in snelle vlucht achter zijn
prooi aan,terwijl de buizerd meestal vanaf een
hoog gelegen punt zijn prooi afwacht.

De torenvalk zien we veel boven weilanden,
polders en duinen. Ze zijn overwegend roodbruin van kleur, waarin zwarte vlekken.
De sperwer komt vrij algemeen voor en heeft,
evenals de meeste roofvogels, een vaste plaats
waar hij zijn prooi verslindt. Hier liggen veel
veren bij elkaar. Sperwers zijn overwegend
grijs van kleur met donkere strepen op de
borst.
De buizerd komt vrij algemeen voor. De vogel
is donkerbruin met op de borst donkere
vlekken.
De kiekendief is in onze regio een weinig voorkomende roofvogel, die het vaak op jongen in
nesten gemunt heeft.
Er zijn ook roofvogels die 's nacht jagen: de uilen.
Daar vertellen we een volgende keer over.

'w
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt U dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag Um vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt U een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende gevaJlen: tel. 035 5255423 (hr. Blessing)
of tel. 035 691 I 174 (hr. Ubbink).

Rei n igi ngspol itie
Telefoon 035 6950 944

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Httversum

I. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party-restaurant Anna's Hoeve :
5. Woningen Anna's Hoeve
'
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

~wetpad«,

=

vwhard. wegen

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

... . .

Secretariaat:

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

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

ik geef mij op aJs nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht Uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

....................................................................................
Naam:

............................................................................

Adres:

.............................................................................

Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(99-2)

Ännals Hoeve

Courier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.
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DEANNNSHOEVECOUruER
Jaargang 16, nummer 3, 1999
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.l. Ruitenberg, lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.l.J . Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31 , 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. Harder, mw. H . Toes , 2 vacatures .

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t .n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet,
Helga Toes.
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I , 1223 JS Hilversum
Uiterlijke inzenddatum copy: I oktober 1999

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie www . homepages . hetnet . n l/ ~gmjbpeet/
INHOUD
pag. 3
4

5
6
7
8

9
10
1I

12
13

14
17
18
19
20
21

22
23

Toch nieuwe afslag A27 bij Anna's Hoeve ?!
Commissie akkoord met ontwikkeli ng Nieuw-Oost
langdurige discussie over "Nieuw Oost"
Voorjaarsnota: Verbetering van natuurwaarden. - "Politieke Wandelingen".
Bodemsanering is gestart. - Waterstand van de vijver.
Goed nieuws over "Hilversum 20 IS".
Sporen in Anna's Hoeve: column van lodewijk Spoor.
Vogelexcursie.
Uit het veld.
Haas redt de natuur
"Halt" en Anna's Hoeve
leden aan de schrijftafel : Dankbrief van oud-penningmeester; Tegen nieuwbouw
In memoriam lex Kreijkamp.
Notulen van de Jaarvergadering
Planpresentatie van het Goois Natuurreservaat
Anna's Hoeve op de wegwijzers.
Eeuwig Anna's Hoeve: herinneringen van Martin Ros
Het Gooi leeft, vroeger nu en straks
Jeugdpagina: Zonsverduistering!
Hulp gezocht voor Vrijetijdsmarkt .- Anna's Hoeve op Internet.
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Plattegrond van Anna's Hoeve. - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 16 juli, I nov.
Oplage: 1050 exemplaren

'''''
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TOCH NIEUWE AFSLAG A27 BIJ ANNA'S HOEVE ?!
Ondanks het aanvankelijke besluit van B&W om geen verdere studie te doen naar
een nieuwe op- en afrit naar de A27 bij Anna's Hoeve, zaJ zo'n studie er toch
komen. Dit op aandrang van met name de PvdA in de raadscommissie Verkeer
en Buurt op IS juli jl. - Leefbaar Hilversum had in de commissie Stad op 18 mei
aJ laten blijken een voorstander van zo'n nieuwe aansluiting te zijn.
In de afgelopen jaren is het Hilversumse gemeentebestuur er aJtijd een tegenstander van geweest.
De gemeente Laren heeft er meermaJen om gevraagd, omdat Laren daarmee veel doorgaand
verkeer uit het dorp hoopt kwijt te raken.
B&W hadden hun aanvankelijke afwijzing gebaseerd op het (concept-)rapport 'Verkenningenstudie
Buitenring Hilversum". Dat rapport is in opdracht van de gemeente opgesteld door een extern
verkeersadviesbureau. Deskundigen hebben aJleriei mogelijkheden onderzocht, waaronder nieuwe
wegen over de hei, en ook een "nieuwe radiaJe verbinding vanaf de A27, richting centrum". Voor
Hilversum was het hoofddoel van deze variant "het ontlasten van de Larenseweg: vergroting

bereikbaarheid Mediapark':
De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat dit doel slechts gedeeltelijk bereikt zou worden.

'De nieuwe radiaal trekt bijna afleen extern verkeer, dat vooral gericht is op het centrum. Het tracé
heeft weinig ofgeen invloed op de verkeerskarakteristieken in de rest van Hilversum en omgeving.
Door de verkeersdruk op het wegennet leidt de oplossing niet tot een veranderende oriëntatie van
het verkeer. 11 En: 'De leefbaarheid langs de nieuwe radiaal zal door de toename van de
verkeersdruk sterk afnemen. 11 Over de kosten: 'De nieuwe radiaal is mede door de nieuwe
aansluiting wel erg kostbaar. Een stukje nieuwe weg aanleggen met reconstructies van enkele
kruispunten kost in orde van grootte / 10 miljoen. Het aansluiten op de A27gaat bij een
eenvoudige uitvoering al minstens / 25 miljoen kosten. 11
B&W hadden zich dan ook aangesloten bij de conclusie van de Directeur Stadsontwikkeling, die
letterlijk schreef: 'De variant 'nieuwe radiale verbinding vanaf de A27 richting centrum' lost weinig

tot niets op voor de problematiek aan de noord- en/ofzuidzijde van de buitenring, noch voor de
bereikbaarheid van het Mediapark. Het lijkt erop dat met de aanleg van een dergelijke voorziening
een extra knelpunt voor Hilversum gecreëerd gaat worden, welke vooral een negatief effect op de
leefbaarheid zal hebben. Ik adviseer u om gezien het ontbreken van enig toegevoegde waarde voor
de oplossing van de Hilversumse verkeersproblematiek af te zien van een nadere studie .van een
dergelijk tracé als onderdeel van de studie buitenring. 11
In de commissievergadering heeft wethouder Heller moeten toezeggen dat er toch een nadere
studie komt naar een nieuwe invaJsweg vanaf de A27 "bijvoorbeeld langs de spoorlijn HilversumAmersfoort". Vanzelfsprekend zijn wij hier hoogst ongerust over. Nóg een verkeersweg door (of
minimaaJ langs) Anna's Hoeve, we moeten er niet aan denken! Het maakt bovendien de legpuzzel
voor Plan Nieuw-Oost nog ingewikkelder (als de weg ten noorden langs het spoor zou komen) . En
een nieuwe aansluiting op de A27 zou midden in de ecologische hoofdstructuur komen; een plek
waarvan het provinciale Streekplan juist zegt dat hier voor de natuur nu al een groot knelpunt ligt
dat opgelost moet worden .
Gelukkig betekent een nadere studie nog niet dat zo'n weg er ook echt komt. In het najaar, zodra
het resultaat van de studie op tafel ligt. zal de gemeenteraad hier een besluit over moeten nemen.
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Commissie akkoord met
ontwil{keling Nieuw Oost
De raadscommissie Stad
kan zich in grote lijnen
vinden in de gemeentelijke
plannen voor Nieuw Oost.
Het gaat om de ontwikkeling van het gehied ten oosten van de A. Fokkerweg,
waar sanering van de
grond noodzakelijk is.

De sportvelden worden verpl aa tst, er komt een nieuwe rioolwaterzuivering, natuurontwikkeling wordt versterkt en er
worden tussen de 850 en 900
woningen gebouwd .
De vervuilde grond moet gesanee rd worden. Ook in de natuurgebied en. Want oo k de natuur heeft van de vervuiling te
lijden. De afgeg raven grond
wordt in het gebied zelf opgehoopt. Op de zo ontstane heuvel komt een park. De gemeente
gaat onderzoeken of de Weg
over Anna's Hoeve beter ingepast kan worden. Het gebied
van Anna's Hoeve moet gesaneerd word en.
De 'Dudokheuvel' blijft behouden en er komt een voetpad tussen de spoorlijn en de toekomstige sportvelden. De gemeente
spant zich in om elders een
nieuwe visvijver te maken.
Tijdens de commissievergadering drong ee n vertegenwoordiger van Anna's Hoeve bij de
commissieleden aan op ee n gezamenlijk onderzoek naar de effecten van licht en lawaai op
het natuurgebied.
Sport
Op de grond onder de huidige
sportvelden komt de vervuilde
grond van de rest van het ge~
bied te ligge n. Zo bli jven de sa-

neringskosten beta albaar. De
sportvelden word en verplaatst
en kom en bij het spoor. Naas t
het spoo r kan alleen mel hel e
dure maatregelen wo rden gewoond en op de huidige loca ti e
van de velden is de heuvel met
het park gedacht, waardoor de
overgang tussen bebouwd en
natuurgebi ed geleidelijk verloopt.
De sportveld en word en in het
gebied langs de spoorlijn geconcentreerd . Dit kan door de
aanl eg van wetra ve ld en (half
gra s, half kunststof), die inten siever kunnen worden bespeeld
dan grasvelden.
Met de sportverenigingen onderzoekt de gemeente of de
clubs in één accommodatie
kunnen gaan zitten en of de
bouwkosten door zelfwerkzaamheid kunnen worden beperkt. De sportvereniging de
Zebra's stak tijd ens de commissievergadering haar bezorgdheid over het behoud van haar
eigen identiteit niet onder stoeIen of banken.
De commissie wil dat de gemeente in overleg gaat met de
sportverenigingen de Zebra's en
Wasrneer. Voor twee verenigingen, kynologen eri Lucky Boys
en Girls, wordt elders accommodatie gezocht.
Rioolwaterzuivering
De huidige installatie is aan vervanging toe. Het plan biedt de
mogelijkheid om op een betere
locatie een nieuwe te bouwen,
die door nieuwe technieken
minder stankoverlast zal veroorzaken. Het college bespreekt
nog de mogelijkheid de zuivec
ring naar Blaricum te verplaatsen.

\Voncn
Het college streeft naar de bouw
van 850 à 900 woningen, onder
de belangrijke voorwaarde dal
ni et op kwaliteit mag worden
ingeleverd. Die kwaliteit heeft
onder meer te maken met hel
type woningen, de woningdichtheid en de bouwhoogte.
Daarmee kon de commissie allee n maar van harte instemmen. Met name D66 vond wel
dal de ni euwbouwwoningen de
doorstroming van de bewoners
in Hilversu m Oost naar de
nieuwbouw moet helpen bevorderen.
Financiën
De hele saneringsoperatie wordt
betaald uitgrondverkoop ten
behoeve va n woningbouw.
Maar met name de PvdA, Leefbaar Hilversum en D66 maken
zic h toch wel zorgen. Zij vrezen
dat er een flink firiancieel tekort
zal ontstaan. Er zullen de nodige andere financieringsstromen worden aangeboord, zo
heeft het college al toegezegd .
Naast subsidIes voor saneren en
woningbouw, onderzoekt het
college welke samenwerkingsverbanden met commerciële
partners mogelijk zijn om het
tekort op het plan te verminderen.
Voortgang
Nu de raadscommissie Stad de
conclusies van het college jn
grote lijnen deelt, kan er ambtelijk verder worden gewerkt aan
een structuurvisie die dan in het
najaar in de formele inspraak
kan worden gebracht. Definitieve vaststelling van de structuurvisie, door de gemeenteraad, zal naar verwachting het
eind van dit jaar mogelijk zijn.
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LANGDURIGE DISCUSSIE OVER "NIEUW-OOST"
Twee uur en een kwartier duurde op 18 mei de discussie
in de Raadscommissie Stad, over de pl annen voor
Hilversum Nieuw-Oost. Op de vorige bladzijde vin dt u
een korte samenvatting van de plannen en de discussies,
zoals afgedrukt in de gemeentepagina "Raadhuis aan Huis"
van de Gooi en Eembode.
Voorzitter en secretaris van onze vereni gi ng benutten
beiden de toegestane vijf minuten burgerspreekti jd.
"Het bestuur heeft tot haar leedwezen moeten vaststellen
dat alle pogingen om een plan te maken waarbij het Speel weidegebied bewaard zou kunnen blijven , zijn mislukt",
aldus de secretaris. Hij sprak van "treurnis over het ken nelijk onvermijdelijke verlies van bestaand natuurgebied".
Eventuele toekomstige steun voor het planpakket zal
sterk afhankelijk zijn van de mate waarin de natuurbelangen in het plan evenveel aandacht krijgen als de
bodemsanering, de rioolwaterzuivering, het nieuwe
sportpark en de woningbouw.
De voorzitter was van mening dat de plannen zoals ze er
nu liggen, niet breed gedragen worden . Ook hij noemde
enkele zaken die voor onze vereniging van veel belang zijn:
er moet sprake zijn van een eindplan (na dit plan geen
verdere verstedelijking oostwaarts), en het Speelweidegebied moet juridisch eigendom van het G.N.R. blijven .
Mocht het gebied ooit in de toekomst niet meer nodig zijn
voor sport, dan mag het namelijk niet alsnog worden volgebouwd. Ook vroeg hij om "boomvriendelijke sanering":
bestaande bomen moeten zoveel mogelijk gespaard blijven.
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(Om druktechnische redenen
ziet u hier alleen het westelijke
deel van de gehele schets.)

Ook de voorzitter van V V De Zebra's benutte het burgerspreekrecht om zijn zorgen onder
woorden te brengen. HSV Wasmeer deed datzelfde door een brief rond te delen. Beide
verenigingen zijn niet gelukkig met de beperkte afmetingen van het nieuwe sportpark, en hechten
sterk aan hun eigen identit~it. In een gemeenschappelijk clubhuis, om de kosten te drukken, zien ze
geen heil.
Ondanks de nodige mitsen en maren, konden de politieke partijen instemmen met het verder ontwikkelen van de plannen . Het grote financiële tekort dat wordt voorzien baarde wel veel zorgen.
Namens Groen Links vroeg raadslid Peter van der Linden zich af waarom voor de locatie van een
nieuwe visvijver is gekozen voor een van de belangrijkste stuifzandgebieden van Nederland. Hij wil
deze verplaatst zien naar de overkant van het spoor, met een fiets-/voetgangersverbinding in het
verlengde van de Anthony Fokkerweg.

(Commentaar van de redactie: Voor de vijver wordt niet gedacht aan het stuifzandgebied, maar aan
een plek in het Wasmeergebied ten oosten van het Philipsgebouw waar nu bomen staan. Wel
zul/en daarvoor op een andere plaats nieuwe bomen geplant moeten worden. Een fiets/voetgangersverbinding naar het Riebeeckkwartier zou voor de bewoners van Oost een grote
aanwinst zijn. maar valt o.i. buiten het project Nieuw-Oost.)
~
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VOORJAARSNOTA: VERBETERING VAN NATUURWAARDEN
In de gemeentelijke Voorjaarsnota, op 30 juni in extra vergadering door de Gemeenteraad
goedgekeurd, staan uitspraken die wij voor het plan Hilversum Nieuw-Oost van veel belang vinden .
Daarom drukken we ze hier af. Het ambtelijke taalgebruik moet u maar voor lief nemen .

( .. . ) Het belang van de ruimtelijke kwaliteit heeft voor Hilversum als tuinstad een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de planontwikkeling, waardoor een kwalitatief hoogwaardige
woonomgeving is ontstaan. Het handhaven en waar mogelijk versterken ervan staat hoog op onze
agenda. (. . . )
, Een van de kwaliteiten van Hilversum betreft het omliggende natuurschoon. Die groene kwaliteit
staat wel onder druk. Het lawaai van wegen (toenemende mobiliteit) maar ook van vliegverkeer
neemt toe. De recreatieve druk (. . .) neemt toe. Woningbouw aan de rand van Hilversum (Anna's
Hoeve) en de vraag naar representatieve bedrijfsterreinen vragen om zorgvuldige inpassing. In
plaats van een groene gordel van smaragd is het wellicht reëler om te veronderstellen dat
HJfversum wordt omgeven door een aantal op zichzelf staande stadsparken. Het is zorg om die
stadsparken onderling samenhangend te verbinden om op langere termijn flora en fauna veJfig te
stellen.
Het zal veel inspanning vragen om e.e.a. in goede banen te leiden. (. . .) Opnieuw zal Hilversum
een bijdrage moeten leveren aan de verbetering van de natuurwaarden direct ten westen, ten
zuiden en ten oosten van de naast haar gelegen gebieden '~
Deze tekst sluit goed aan bij het uitgangspunt van onze vereniging, dat de Gemeente Hilversum ook
financieel zal moeten bijdragen aan de versterking van de ecologische noord-zuidverbinding door
oostelijk Anna's Hoeve. (Ook al ligt dat gedeeltelijk in de gemeente Laren.) Natuurlijk kan het
armlastige Hilversum dit niet alleen betalen. Maar financiële steun uit andere bronnen kan
nauwelijks worden verwacht als Hilversum niet óók zijn steentje bijdraagt, als onderdeel van het
totaalplan voor Hilversum Nieuw-Oost.

"POLITIEKE WANDELINGEN" IN ANNA1S HOEVE
Op zaterdag 26 juni heeft onze voorzitter een delegatie van D66 Hilversum rondgeleid door Anna's
Hoeve. Daarbij kon uitgebreid van gedachten worden gewisseld, en de aandacht worden gevestigd
op zaken die wij van veel belang vinden voor het project Hilversum Nieuw-Oost.
Deze wandeling vond plaats op initiatief van de fractievoorzitter van D66. Dat is maar één van de 7
partijen in de gemeenteraad. Daarom heeft ons bestuur de andere partijen uitgenodigd voor een
soortgelijke ontmoeting. Uiterlijk begin september hoopt het bestuur met alle partijen door Anna's
Hoeve te hebben rondgewandeld!
Het bestuur heeft een wensenlijstje gemaakt, officieel aangeduid als "Bestuursstandpunten Plan
Hilversum Nieuw-Oost". Dat is de weerslag van vele discussies in het bestuur, waarbij ook zoveel
mogelijk rekening is gehouden met wensen die we in de loop der jaren van onze leden hebben
gehoord. De lijst is intussen uitgegroeid tot meer dan 40 punten. Uiteraard krijgen alle politici eén
exemplaar van de lijst mee. Belangstellende leden kunnen er een aanvragen bij het secretariaat.
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BODEMSANERING IS GESTART
Eind juni is er een begin gemaakt met de bodemsanering van het
gebied Nieuw-Oost. In opdracht van de Provincie Noord-Holland, en onder directie van Grontmij
Advies en Techniek, is aannemer Mourik bezig met het saneren ongeveer 6.000 m3 grond die sterk
is vervuild met teer, afkomstig van de vroegere Hilversumse gasfabriek. Dat is indertijd gestort op
en rondom de plaats van de voormalige wielerbaan . Ook een stuk grond achter het clubhuis van
De Zebra's is zwaar vervuild en wordt meegenomen bij deze sanering.
De vervuilde grond wordt eerst in een depot gestort (vlak achter de wielerbaan) om te kunnen
ontwateren . Daarna wordt de droge grond met goed afgesloten grondauto's naar een
verbrandingsoven gebracht. De grondauto's rijden over de Kamerlingh Onnesweg.
Tijdens de sanering kan er een carbolineumgeur te ruiken zijn.
Er ligt in dit gebied nog veel meer grond die ook is vervuild, maar minder zwaar. Die zal blijven
liggen en in de toekomst worden afgedekt. Het betreft 49.000 kuub . (Cijfers indertijd verstrekt aan
de "Participatiegroep Hilversum Nieuw-Oost".)
Dit is nog maar de allereerste fase van de bodem- en waterbodemsaneringen die in en om Ann a's
Hoeve moeten plaatsvinden . Voor de volgende fasen is de financiering nog niet rond . In de
toekomst zullen we daar uitgebreider op terugkomen .

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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peildatum
Er staat nog steeds lekker veel water in de vijvers. Het hele eerste halfjaar was de waterstand ruim
boven het streefpeil (tussen 220 en 240 cm). Begin maart werd een maximum bereikt met een
waterstand van ongeveer 290 cm boven NAP. Bij een stand boven ca. 260 cm loopt de vissteiger
(aan de oever van de Bergvijver) onder water. Zou de vissteiger al eens ooit eerder bijna vier
maanden lang onder water hebben gestaan?
Het verschil met 1997 is wel erg groot. We hadden toen twee droge jaren achter de rug, en
kampten met waterpeilen tussen 170 cm (dat was toen al heel veel) en ca. 100 cm (grote delen van
de vijvers lagen toen droog) . Overigens is het peil nu wel weer iets aan het zakken. Dat is 's zomers
een normaal verschijnsel.
~
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GOED NIEUWS OVER "HILVERSUM 2015

11

In 1997 leverde een gigantische inspraakprocedure het rapport ''Toekomstvisie Hilversum 2015"
op. Dit project heeft ongeveer een miljoen gulden gekost. Met het resultaat was tot dusverre niets
gedaan . De voorstellen in het rapport waren zeer bedreigend voor de natuur rondom Hilversum,
waaronder ook natuurgebied Anna's Hoeve.
In november gaat de gemeenteraad een besluit nemen over Hilversum 2015. Daartoe hebben
B&Ween nota gepubliceerd die op 13 juli aan een raadscommissie is aangeboden. Iedere burger zal
er zijn mening over kunnen geven, en op zaterdag 2 oktober wordt er een "Stadsdebat" aan gewijd.
, Wat Anna's Hoeve betreft kunnen we gerust zijn: in de nieuwe nota "Hilversum 2015" is plan
Hilversum Nieuw-Oost een EINDPLAN. Zelfs het versterken van de ecologische noord-zuidverbinding aan de oostkant van Anna's Hoeve heeft nu in "Hilversum 2015" een plaats gekregen.
Dat is goed nieuws!

Bonte
specht

SPOREN IN ANNA 'S HOEVE
Trouwe bezoekers van Anna's Hoeve zul/en ze vast wel gehoord
en gezien hebben. Bij het Witte Strandje en bij de eerste brug aan
de kant van de Speelweidevijver zaten dit voorjaar weer bonte
spechten te broeden. Zoals u weet maken ze eerst een mooi gaaf
rond gat in een boom. Onder zo n boom liggen dan veel houtsnippers.
Vooral als ze jongen hebben zjjn deze spechten bijzonder actief en is
het een prachtig gezicht om ze dan bezig te zien met het voeden van
hun jongen. Als je in de buurt van zon broedboom komt dan hoor je
ze al van grote afstand roepen om eten.
Op een vroege ochtend heeft Lodewijk Spoor een b/ïzondere ontmoeting. Lopend langs de vijver
bij de parkeerplaats van het partycentrum, staan mijn honden stil en kijken alert het wandelpad af.
Wat is er te zien, vraag ik mij af. De honden zet ik vast met de riem. In de ochtendschemering zien
we tot onze grote vreugde een verdwaalde ree. Dit is mij in Anna's Hoeve nog niet eerder
overkomen. Het is een prachtig gezicht. De ree loopt dartelend door het naaldhout richting de
Berg bij het Wasmeer.
Zo zie je maar weer dat de natuur rond de vijvers blijft verrassen. Het is elke dag weer anders.
Wordt vervolgd Behoud Anna's Hoeve.
Lodewijk Spoor

•
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VOGELEXCURSIE
Aan de vogelexcursie van 25 april jl. namen ongeveer 30 personen deel.
De wandeling begon om 5.30 uur, akelig vroeg. In deze tijd van het jaar
is het dan nog bijna donker, maar de merels zijn dan al klaarwakker en
zingen de sterren van de hemel. AI snel kregen ze bijval van de
roodborstjes, en binnen een kwartier liepen we op de Liebergerweg
in een koor van allerlei vogelstemmen! Prachtig om zo het ontwaken
van de vogels mee te maken.
Als je regelmatig zo vroeg op pad gaat, zo vertelde begeleider Jelle Harder, ontdek je dat vogels op
vaste plekken hun lied laten horen. Aan de hand daarvan kan je bepalen hoeveel exemplaren van
een bepaalde soort er in een gebied zitten. De wandeling beperkte zich echter tot de herkenning
van soorten. Nu even doorbijten! Merel, koolmees, pimpelmees, roodborst, kraai, kauw, gans,
winterkoning, bonte specht, groene specht, goudhaantje, tjiftjaf, staartmees, zwartkop, zanglijster,
vink, bergeend, aalscholver, reiger, fjtis, waterhoen, matkop, wilde eend, Vlaamse gaai, kuifmees,
meerkoet, houtduif en boomkruiper. Een paar gezien, de meeste gehoord. Niet gek, hè, als je
bedenkt dat de wandeling slechts op één helft van Anna's Hoeve plaatsvond.
De excursie voerde ook langs het dennen perceel waar onze voorzitter Meijndert Ruitenberg twee
reigernesten heeft ontdekt. Een enkel geluidje werd van de jonge reigers vernomen, verder hielden
ze zich betrekkelijk stil. Aan het eind van de wandeling konden de eierschalen van de reigers
worden bekeken: deze vogels leggen lichtblauwe eieren ter grootte van een gemiddeld kippenei.
Het schijnt vrij uitzonderlijk te zijn dat reigers in naaldbomen nestelen; meestal geven ze de
voorkeur aan loofbomen, zoals we ook kunnen zien aan de dichtstbijzijnde reigerkolonie op het
landgoed Groeneveld.
Twee dingen vielen erg op. Ten eerste bleek dat het in onze drukke regio zelfs op dit vroege uur
niet stil is. De groep bleef natuurlijk veel stilstaan om te luisteren, en dan hoor je behalve de vogels
de eeuwige achtergrondruis van de snelweg, maar ook een trein, auto's op de Weg over Anna's
Hoeve en een vliegtuig. In de tweede plaats werd duidelijk dat vogels niet zo graag vertoeven in de
"saaie" delen van Anna's Hoeve, de percelen met alleen maar dezelfde soort bomen, zonder
ondergroei en open plekken: langs de Liebergerweg, waar de begroeiing wat rommelig is, hoor je
veel meer vogels dan in een perceel met alleen maar sparren of dennen.
Tegen acht uur was de excursie voorbij. Alle aanwezigen hadden een
leerzame vroege ochtend achter de rug, mede dankzij Jelle Harder,
zonder wie we al die vogels niet herkend zouden hebben.

Weet u overigens dat er, enkele weken nadat deze excursie gehouden
werd, achter de Berg van Anna's Hoeve drie jonge bosuilen
waargenomen zijn? De bosuil kwam altijd al voor in Anna's Hoeve, maar
het is zeker 5 jaar geleden dat hij hier voor het laatst is gezien.

Bosuil
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UIT HET VELD
Boos en verdrietig, mensen, is uw veldredacteur, want er wordt op
Anna's Hoeve teveel gerecreëerd door mensen die het met hun afval
niet zo nauw nemen. Wat slingert er zoal rond? Bier- en frisdrankblikjes,
sigarettendoosjes, wietzakjes, papieren zakdoekjes, maisblikjes,
kauwgomverpakkingen, w .c.-papier, broodzakken, visdraad, plastic tasjes.
Vooral de hoeveelheid vuilnis is ontmoedigend, maar een positief punt is dat men via al die t roe p
tot een vrij nauwkeurige profielschets van de gemiddelde bezoeker van Anna's Hoeve kan kom en.
De doorsnee recreant lijdt aan chronische neusverkoudheid en diarree, is een kettingroker di e een
, joint je op zijn tijd ook weet te waarderen, heeft een niet te lessen dorst, maar ook een
drankprobleem, stelt desondanks prijs op een frisse adem en schone tanden, is een verwoed maar
onhandig sportvisser, en mag graag de eendjes voeren. Zijn spullen vervoert hij in plastic tasjes; wat
hij niet meer nodig heeft laat hij ter plekke uit zijn handen vallen, wat duidt op een ernstige storing
in de motoriek. Afvalbakken ziet hij niet, dus waarschijnlijk is hij ook nog eens visueel gehandicapt.
Zo blijkt maar weer dat men met een beetje wetenschap tot verrassende conclusies kan kom en.
LANDMETERS
Eind juni/begin juli waren er twee landmeters aan het werk op en rond Anna's Hoeve. De
gemeente Hilversum had hen ingeschakeld om metingen te verrichten aan de hand waarvan een
zeer gedetailleerde kaart van het gebied kan worden samengesteld, zodat men nauwkeurig kan
zien waar de paden, de hekken, de waterpartijen, het fietspad en de autoweg liggen . Ook zijn de
hoogte van het terrein en het grondwaterpeil gemeten. Dit werk is uitgevoerd met het oog op de
toekomstige bodemsanering en de uitvoering van dat 0 zo lastige, want nog niet vaststaande, plan
Nieuw-Oost.
REPTIELEN EN JONG GRUT
Over naar de reptielen. Er is een hazelworm gezien op Anna's
Hoeve. In tegenstelling tot wat zijn naam en zijn uiterlijk doen
vermoeden is dit dier geen worm, en ook geen slang; het is
een pootloze hagedis (lengte tot 50 cm) die zich graag ophoudt
in goed begroeide, vochtige bossen. Verder is er weer een zonnebadende ringslang aangetroffen,
niet zo heel ver van de plaats waar mensen van onze vereniging een broei hoop ten behoeve van de
voortplanting van ringslangen hebben aangelegd. Deze hoop, bestaande uit paardenmest, blad,
haksel en takken, is in april afgemaakt. Onlangs is vastgesteld dat hij al aardig ingeklonken is en dat
binnenin de juiste temperatuur heerst. (Indien u als vaste bezoeker van Anna's Hoeve een ringslang

waarneemt, wilt u dit dan melden bij Meijndert Ruitenberg? Tel. 0356832762.)
Veel jong grut weer op Anna's Hoeve deze lente, teveel om op te noemen. Een speciale vermelding
deze keer voor de jonge spechten, die met hun getetter om eten vanuit nestholletjes in dode bomen - hoorbaar over grote afstand - hun ouders wel aan de rand van een zenuwinzinking moeten
hebben gebracht. En dan, op een avond in mei bij het Witte Strandje, wel zes jonge winterkoninkjes
in een grote struik, onbevangen kijkend naar de twee voorbijgangers, terwijl hun ouders een eindje
verderop luidkeels alarm sloegen. Verder waren er jonge waterhoentjes. De meerkoeten hadden
ook jongen, van die kleine donzige zwartjes met rood bij de snaveltjes. Volwassen meerkoeten
onder elkaar maken altijd een ietwat bedillerige en narrige indruk (kort voor de kop!), maar het is
een genoegen om te zien hoe teder en zorgzaam ze hun jongen stukjes eten aangeven.
Nu (begin juli) zie je piepkleine padjes over Anna's Hoeve scharrelen, maar dan moet je wel goed
kijken, want ze hebben een volmaakte schutkleur. De vraag is altijd maar weer of ze het zullen
redden in de grote boze wereld, die vol lijkt van mensenvoeten, kraaien, ringslangen en andere
gevaren.
»

•
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Een wel héél bijzonder natuurverschijnsel op Anna's Hoeve is de
enge man, met een duur woord de exhibitionist, in de volksmond
de potloodventer. Een enge man schept er genoegen in argeloze
recreanten, meestal vrouwen en kinderen, tegemoet te treden
met seksueel getinte praatjes, al dan niet met de broek op de
schoenen en met het geslachtsorgaan wapperend in de wind .
Alleen aan deze kenmerken kan men een enge man herkennen;
het feit dat iemand een regenjas draagt of broeierig uit zijn ogen
kijkt is geen sluitend bewijs voor identificatie.
Anna's Hoeve is een ideale biotoop voor enge mannen: veel paden en toch bedekt terrein, en er
zijn altijd wel eenzame wandelaars of spelende kinderen; vooral het laatste punt is belangrijk, want
daar doet een enge man het toch voor - potloodventen zonder publiek is zeer onbevredigend.
Bovendien is de tijd van het jaar uitstekend: de temperaturen zijn aangenaam, dus de kans op
blaasontsteking is gering.
Enge mannen zijn in het algemeen niet gevaarlijk, maar wel stomvervelend: een volwassene staat bij
een ontmoeting wel even raar te kijken, en een kind kan er toch flink van schrikken. Bij een
waarneming van een enge man verdient het aanbeveling hem te negeren en rustig maar toch snel
richting bewoonde wereld te vertrekken. Gelieve het incident te melden bij de politie. Die neemt
elke aangifte serieus en probeert echt iets te doen aan dit trieste verschijnsel.

HAAS REDT DE NATUUR
De natuur haar gang laten gaan - een strategie die de laatste tijd erg populair is geworden bij
natuurbeheerders - betekent in veel gevallen een vermindering van de verscheidenheid aan planten
en dieren. Dit concludeert bioloog René van der Wal van de Universiteit van Groningen naar
aanleiding van zijn onderzoek naar het functioneren van het kwelder-ecosysteem op
Schiermonnikoog. Ook blijkt niet altijd goed te voorspellen hoe de natuur op de vrijheid die haar
wordt geboden, reageert. Voor de bioloog aan zijn onderzoek begon, dacht hij dat het vooral de
3500 rotganzen van het eiland zouden zijn die, door intensieve begrazing, de ontwikkeling van de
vegetatie in het kweldergebied zouden bepalen. Maar het blijkt de relatief kleine hazenpopulatie
van 700 dieren te zijn die heer en meester is in het gebied. De hazen vertonen daarbij onverwacht
gedrag. Ze begrazen de houtige struiken die het gebied dreigen te overwoekeren. Dat doen ze niet
uit liefdadigheid, maar omdat hun belangrijkste voedselbron, gras, in de winter afsterft. Van der
Wal berekende dat de hazen de struiken nog zo'n 25 jaar zullen kunnen tegenhouden. In de
tussentijd moet er versterking komen van andere grazers, zoals runderen. Die moeten dan wel op
het eiland worden ingevoerd.

Uit maandblad EOS

-12-

IIHALTII EN ANNA'S HOEVE
Sedert enige maanden wordt er af en toe met een paar jongeren gedurende twee of drie uur
zwerfvuil verwijderd uit Anna's Hoeve. Dit gebeurt onder begeleiding van een of meer bestuursleden van onze vereniging. Het gaat hier om een activiteit in samenwerking met het Halt-bureau.
Wat dit inhoudt, kunt u hieronder lezen in een bijdrage die wij van Halt voor ons blad ontvingen .

Halt, een afkorting voor Het AL Ternatief, verzorgt alternatieve straffen voor jongeren tussen de 12
fJn de 18 jaar die met de politie in aanraking zijn gekomen. Het gaat hier om jongeren die een delict
hebben gepleegd dat onder de noemer 'veelvoorkomende jeugdcriminaliteit' valt. Hierbij valt te
denken aan winkeldiefstal, vandalisme, vernieling, baldadigheid en het afsteken van vuurwerk buiten
toegestane tijden.
Eén van de uitgangspunten voor de soort strafis
1tf~
dat deze een directe relatie met het delict moet
hebben. Vaak lukt dit, bIjvoorbeeld een jongere
'
lid.
uÎe ij een ep de supermar. t heeft gestolen,
}---\
" --.. :
~
..J
bbij dezelfde
b aalsupermarkt zijn
k werkzaamheden
,I'
gaat
~ ~~,
uitoefenen. Bij winkeldiefstal is het gemakkelijk
~"----"~~~"
deze relatie te leggen, bij een aantal andere delicten~'
~ {)v '
ligt het wat moeilijker. Of de benadeelde verleent
v~
zijn medewerking niet of de benadeelde is een
~
-'"'~ ltJ {1
particulier. In dat geval maken we gebruik van de
~
gastvrijheid van instellingen die met een mooie
4Y-r./*~V~
uitdrukking 'werkzaamheden ten algemene nutte
..
'V
,
uitvoeren~jongerenmakeninzo'ngevalhunfout
~/ *~' /
*, "
goed door voor de maatschappij iets te doen. De
~ fr .' -1 I
*
vereniging tot behoud van Anna's Hoeve is zo'n
~ ~
instelling.
~ ..

~=-A.1 )
-'----,--"

* : ..
~"0,',
*-w.*/
\) ,/J'

{J

,

0'\

* "i:rr".
/*

jongeren die hun rotjes en vuurpijlen na de aankoop
niet langer in hun zak kunnen houden en deze afsteken,
én door de politie worden aangehouden moeten in principe vuurwerkrotzooi opruimen. Nu, de
meeste vuurwerkrommelligt er natuurlijk op I januari. Op I januari wordt er ook door de
gemeentewerken niet gewerkt. Kort daarna moeten de jongeren al weer naar school. Voordat zij
aan het werk kunnen hebben de meeste buurten het initiatief al genomen hun rotzooi te
verwijderen. In dergelijke gevallen zijn wij erg blij met de medewerking van instellingen als de uwe.
De straf voor de jongeren houdt dan weliswaar geen direct verband meer met het delict, maar ze
zIjn wel zinnig bezig. jongeren worden geconfronteerd met het slordige gedrag van hun medemens
waardoor zij wellicht zelf anders gaan nadenken over natuur en natuurbehoud
Andere instellingen waar werkzaamheden ten algemene nutte worden uitgevoerd zijn bijvoorbeeld
het vogelasiel en het hertenkamp maar bIjvoorbeeld ook de afwaskeukens van bejaardenhuizen.
WIJ, medewerkers van het Haltbureau Gooi & Vechtstreek zijn blij met uw medewerking, u als
vereniging bent hopelijk blij met de hulp van wat extra menskracht. En daarbij moet vooral niet
vergeten worden dat 'onze' jongeren geen misdadigers zijn maar jongeren die een foutje hebben
gemaakt en terechtgewezen moeten worden!
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Dankbrief van onze oud-penningmeester
Geacht bestuur en leden,
Mede namens mijn vrouw wil ik U allen hartelijk bedanken voor de attenties ontvangen bij mijn
afscheid
28 augustus maken wij, met onze kinderen, van de boottocht op het Naardermeer gebruik.
Hartelijke groeten en succes met de vereniging.
Jan Deijs

Tegen nieuwbouw op Anna 's Hoeve
Geacht bestuur en mede-leden,
Ook ik vind het verstandig dat u f.§g§!] de nieuwbouw op Anna 's Hoeve bent. Ik ook.
).t1. Kok
Naschrift redactie:
Op het natuurgebied Anna's Hoeve komt gelukkig geen
nieuwbouw. Wel daar vlak naast, langs de Anthony
Fokkerweg en op de plaats waar nu de rioolwaterzuivering
staat. Wij zijn daar niet blij mee, maar hebben begrip voor
de wens van de gemeente (inclusief onze gemeenteraad)
om hier woningen te bouwen. Wij kunnen daar onder
bepaalde voorwaarden vrede mee hebben. Zo moet de
nieuwbouw zorgvuldig in de omgeving worden ingepast,
met voldoende openbaar groen dat ecologisch aangelegd
en beheerd zal moeten worden.

Zó moet het dus niet!

IN MEMORIAM LEX KREIJKAMP
Op 15 juni jJ. is op bijna 81-jarige leeftijd de heer Lex Kreijkamp overleden. Lex was van 1989 tot
1994 secretaris van onze vereniging. Eind 1989 kwam hij ons bestuur versterken, doordat de
toenmalige secretaris er door drukke werkzaamheden mee stopte. Lex Kreijkamp zegde toe ons
voorlopig te helpen, en tot de jaarvergadering van 1991 te blijven. Het werd een paar jaar langer,
waarin hij met veel toewijding de belangen van de vereniging behartigde. In 1994 is hij, mede gezien
zijn leeftijd en zijn afnemende gezondheid, met het secretariaatswerk gestopt.
We hebben altijd prettig met elkaar samengewerkt, en denken met fijne herinneringen aan hem
terug. Wij wensen zijn vrouwen kinderen veel sterkte toe in de komende tijd.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 19 april 1999 in één van de zalen van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat, hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum.
Aanwezig volgens de presentielijst: 30 leden. Tevens aanwezig mevr.
M. Versteeg Gournaliste van de Gooi en Eemlander), en enkele niet-leden, waaronder na de pauze
drie medewerkers van het Goois Natuurreservaat (G.N.R.).

'p
I. Om 19.36 uur opent voorzitter Jelle Harder de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen. Hij is verheugd over de redelijk grote opkomst. Bericht van verhindering is ontvangen
van de dames Slaap en Twilhaar en de heren Deijs en Van Paridon. Voorzitter wijst op de
presentielijst die rondgaat en op de vergaderstukken die achterin de zaal liggen. Op zijn voorstel zal
de Rondvraag, agendapunt 12, voor de pauze worden afgehandeld, dus direct na punt 9.
2. De notulen van de op 20 april 1998 gehouden jaarvergadering worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
3. Er zijn geen ingekomen stukken speciaal voor deze vergadering. De secretaris maakt van de
gelegenheid gebruik om de aanwezigen te informeren over recente, belangrijke post waarover nog
niet in de jongste Courier kon worden bericht.
Van wethouder Heller van Milieu is een brief ontvangen met de mededeling dat deze zomer de
eerste fase van de bodemsanering van start zal gaan: het terrein bij de oude wielerbaan.
Hoofdpunten uit deze brief worden voorgelezen. Over het tijdpad van het gehele Project NieuwOost geeft de brief geen informatie. Ook een vandaag gepleegd telefoontje naar het raadhuis heeft
ons daarover niet veel wijzer gemaakt.
Voorts heeft onze vereniging onlangs drie bezwaarschriften ingediend:
a. Bij de gemeente, tegen het voornemen om met Pasen en Pinksteren kamperen op het
parkeerterrein tegenover het restaurant toe te staan. (Ook het G.N.R. heeft hier bezwaar tegen
gemaakt).
b. Bij de provincie, tegen de contourgrens in het Streekplan. (De contourgrens geeft aan tot waar
de gemeente mag uitbreiden.) Wij hebben gevraagd het Streekplan aan te vullen met een besluit
dat het plan Nieuw-Oost, dat nu in ontwikkeling is, een eindplan is. Zodra dit plan vastligt, moet de
dan geplande grens van het natuurgebied worden aangehouden als de nieuwe contourgrens.
c. Bij de provincie, tegen een aantal onderdelen van het Streekplan, waaronder de mogelijkheid tot
aanleg van een station nabij de kruising van spoorlijn en 1V..7. Dit Îs een gezamenlijk bezwaarschrift
van de Vereniging Natuurmonumenten, G.N.R., Vereniging van Vrienden van het Gooi, Vereniging
Leefmilieu, Commissie Vecht en Plassengebied, en onze vereniging.
Enkele leden verbazen zich over het feit dat vervuilde grond bij de wielerbaan zal worden
afgevoerd en verbrand. Dit is nooit medegedeeld in de Participatiegroep. Men spreekt twijfels uit
over de betrouwbaarheid van de informatie die de gemeente tot nu toe heeft gegeven. - Het gaat
hier om de teerkern, die zich redelijk goed laat verbranden. En hoe meer gif er definitief uit het
gebied verdwijnt, hoe beter.
4. Het jaarverslag 1998, zoals afgedrukt in de Courier, wordt onder dankzegging aan de secretaris
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zet de voorzitter de
redactieleden van de Anna1s Hoeve Courier een veer op de hoed, hetgeen de vergadering met een
applausje bekrachtigt. Bij het berichtje over de informatiemarkten waar onze vereniging zich
presenteert, wijst hij erop dat hulp van de leden om een uurtje zdn stand te bemannen zeer
welkom is.

»
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5. Ook het financiële jaarverslag over 1998 wordt zonder discussie goedgekeurd. Dank zal worden
overgebracht aan de aftredende penningmeester die de administratie in goede orde heeft
overgedragen.
6. De begroting 1999 wordt ongewijzigd vastgesteld, na een toelichting op de post Relatiegeschenken. Vorig jaar heeft onze vereniging een gift van f 1000 ontvangen van de B.K.O.
(Belangenvereniging bewoners Kamerlingh Onnesweg) toen die zichzelf ophief. Vanuit de leden
kwam de suggestie om 'weggevertjes" aan te schaffen, bijvoorbeeld pennen met de naam van onze
vereniging. Het bestuur heeft besloten de gift aan dit soort P.R.-materiaal te besteden. Er zijn
diverse artikelen in bestelling.
7. De kascontrolecommissie (mevr. J. Twilhaar, niet aanwezig, en hr. K. de Wolff) heeft de
financiën gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester en het gehele bestuur worden
met applaus gedechargeerd.
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: hr. K. de Wolff (2e maal) en hr. W. van
Paridon (niet aanwezig; I e maal). Als reservelid stelt zich de heer J. Bennebroek Evertsz
beschikbaar.

9. Bestuursverkiezing.
• Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: de heer J. Deijs, penningmeester. Het bestuur
betreurt het dat jan hier vanavond niet is, ondanks pogingen om hem op andere gedachten te
brengen. jan heeft overwogen of hij toch zou komen, maar heeft daar van afgezien omdat hij
vreesde dit emotioneel niet aan te kunnen. Onze vereniging heeft een grote rol in zijn leven
gespeeld, dus zo'n afscheid is niet niks. Onze dank en de afscheidscadeaus zullen naderhand aan
hem en zijn vrouw worden overhandigd.
De opsomming door de voorzitter van de grote verdiensten van jan Deijs begint met een
terugblik. Afgelopen zaterdag bestond onze vereniging 15 jaar (vandaar de traktatie bij de koffie
in deze vergadering). AI in het najaar van 1983 ontstond onder enkele sportvissers het idee om
een vereniging op te richten. Vanaf dit allereerste begin was jan een van de drijvend~ krachten,
en dat is hij al die tijd gebleven. Bij alles wat door onze vereniging werd georganiseerd, was jan
van de partij. Met de woorden van een van de leden: "Als je Jan tegenkwam, kwam je Anna's
Hoeve tegenII.
Omdat hij het niet eens kon zijn met de gang van zaken in het bestuur op sommige punten,
vond hij nu de tijd gekomen om ermee te stoppen. Hij vindt dat hij dat dan het beste heel
radicaal kan doen. Het bestuur respecteert dat, maar hoopt dat de vereniging in de wat verdere
toekomst toch wel weer eens in bijzondere gevallen een beroep mag doen op Jans hulp, vanuit
diens ongetwijfeld blijvende betrokkenheid bij het gebied van Anna's Hoeve.
• Als nieuwe penningmeester heeft zich ons bestuurslid mevr. Christine Tamminga-Smeulders
beschikbaar gesteld. Haar benoeming wordt met applaus bekrachtigd.
• Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Peter Vogel. Zowel beroepsmatig als in
de privésfeer is zijn leven drastisch veranderd sinds hij in 1996 bij de bosploeg en in 1997 in het
bestuur kwam. Daardoor bleef er weinig tijd over voor zijn bestuurslidmaatschap. Het bestuur
zal nu iemand anders moeten vinden voor het regelmatige contact met de Nassauschool en het
organiseren van de activiteiten met die school in Anna's Hoeve. De dank aan Peter wordt
bezegeld met de overhandiging van een cadeaubon en applaus van de vergadering.

»
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jelle Harder, die enige jaren het voorzitterschap heeft waargenomen, is reglementair
herkiesbaar en stelt zich beschikbaar als vice-voorzitter. Bij acclamatie stemt de vergadering
hiermee in.
Benoembaar als nieuw bestuurslid, in de functie van voorzitter: de heer M.L. (Meijndert)
Ruitenberg. jelle Harder introduceert Meijndert, die in de praktijk al sinds maart 1998 in het
bestuur meedraait. Meijndert komt vrijwel dagelijks in Anna's Hoeve en heeft er onlangs twee
broedplaatsen van de blauwe reiger ontdekt. Voor zover bekend zijn dit de eerste in Anna's
Hoeve waargenomen reigernesten. Onder applaus van de vergadering wordt Meijndert tot
bestuurslid en voorzitter benoemd. De nieuwe voorzitter licht toe dat hij zeer begaan is met
het lot van Anna's Hoeve. De inhoud van het manifest van 1983 vindt hij nog steeds actueel. Hij
zegt dat het verdwijnen van een stuk Anna's Hoeve niet tegen te houden lijkt, maar dat wij wel
kunnen proberen de gemeenteplannen in gunstige zin bij te schaven. Het bestuur heeft hiertoe
bij de gemeente een wensenlijst met een stuk of 40 punten ingediend!
Tot de pauze blijft lelIe deze vergadering voorzitten. Hij wijst er op dat er nu twee vacatures in
het bestuur zijn. Wie zichzelf beschikbaar wil stellen, of iemand anders kan tippen als mogelijke
bestuurskandidaat, moet dat beslist aan ons melden.

12. Rondvraag.
• De heer Van Aggelen vraagt waarom onze vereniging zich verzet tegen kamperen tegenover
het restaurant. Geven evenementen als de Avondvierdaagse niet veel meer verstoring van de
natuur? Als antwoord wordt het bezwaarschrift van het G.N.R. voorgelezen, waarin naar voren
wordt gebracht dat overnachtingen de rust in het gebied verstoren en dat mét toestemming tot
overnachting een ongewenst precedent wordt geschapen. Avondvierdaagse en andere
evenementen overdag verstoren de nachtrust niet.
• De heer Zeldenrust stelt de nieuwe poel aan de orde. Hij constateert dat het begroeien van de
nieuwe oevers maar heel langzaam vordert. jelle Harder vindt dat de natuur hier zijn gang moet
kunnen gaan. Het is arme zandgrond. Wel kan worden overwogen de verstoring door honden
te verminderen door de toegang te bemoeilijken, bijv. met behulp van een stobbenwal rondom
de poel. Dit moet nog met het G.N.R. worden besproken.
• De heer Tukker herinnert eraan dat toenmalig wethouder Flink niet kon garanderen dat de
kunststoffolie op de vuil berg (toekomstige vuil- en slibdepot) permanent waterdicht blijft. Hoe
lang blijft dit goed ? - Antwoord: De deskundigen hebben daar voldoende vertrouwen in. De
teellaag bovenop de folie wordt niet erg dik. Daardoor zullen er geen bomen kunnen groeien,
en blijft zo nodig reparatie mogelijk.
• Mevr. van 't Hoff vraagt of zij haar hond ook als lid kan laten inschrijven. Volgens onze statuten
staat het lidmaatschap alleen open voor personen, maar de contributie kan omwille van de
hond natuurlijk wel vrijwillig verhoogd worden.
• Hr. van Hemert vraagt of het water dat bij de ontwatering van de vervuilde grond vrijkomt, zal
worden opgevangen. Zo'n technische vraag kan het beste worden gesteld aan de gemeentelijke
deskundige, hr. P.J. Boegem, tel. 6292 368.
• Jelle Harder wijst nog even op de vogelexcursie van zondagochtend 25 april, en sluit om 20.43
uur dit deel van de vergadering.

10. Na de pauze kondigt de nieuwe voorzitter agendapunt 10 aan, de Planpresentatie van het
Goois Natuurreservaat. Hij geeft daartoe het woord aan de heer Henk Korten (rentmeester),
bijgestaan door Dick Landsmeer, beiden van het G.N.R.

»
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PLANPRESENTATIE VAN HET G.N.R.
De heer Korten beklemtoont dat er nog geen vastliggende en uitgewerkte plannen zijn. Wel
uitgangspunten en ideeën. Op heldere wijze schetst hij enkele vastliggende gemeentelijke
uitgangspunten (sanering noodzakelijk, RWZI te renoveren, woningbouw unaniem politiek
gewenst). Bij de overname van natuurgebied Anna's Hoeve heeft het G.N.R. zich verplicht om mee
te werken aan sanering en aan een eventueel openbaar-vervoertracé. Voor het G.N.R. zijn
vaststaande uitgangspunten:
•
•
•
•
•

bij grondruil blijft het totale oppervlak aan natuurgebied minimaal gelijk;
na sanering van de waterbodems wordt het gebied opnieuw ingericht als natuurgebied;
het oorspronkelijke Dudok-ontwerp van Anna's Hoeve (met de vijvers van het Witte Strandje
tlm de Bergvijver) blijft gehandhaafd;
voor het verlies van natuur- en recreatiegebied vindt compensatie plaats: door het ontwikkelen
van nieuw natuurgebied en verbetering van recreatieve voorzieningen;
aan de oostzijde wordt de verbinding verbeterd tussen de natuurgebieden van het Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug.

»
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Voor de toekomstige inrichting wil het G.N.R. dat de gemeente één integraal plan maakt dat
doorloopt tot de provinciegrens. Het gebied zal dan globaal bestaan uit drie stroken:
• aan de westzijde: stedelijke zone met woningbouw, sportvelden en nieuwe waterzuivering;
• in het midden: een recreatieve zone in een natuurlijke omgeving: wandelgebied met
speelweide, speelvijver, "Berg" met uitzichtpunt;
• aan de oostzijde: natuurgebied als verbinding tussen Gooi en Utrechtse Heuvelrug.
Het accepteren van deze driedeling zou tevens moeten inhouden dat ooit geopperde verdere
verstedelijkingsplannen in oostelijke richting van de baan zijn.
In het bijzonder voor het laatste onderdeel, het verbeteren van de ecologische verbinding, is
bureau Waardenburg ingeschakeld om de noodzaak aan te tonen en voorstellen te doen voor de
vormgeving. Het aanleggen van een verdiepte verkeersweg met ecoduct, ter vervanging van de
Weg over Anna's Hoeve tussen de Berg en de Bergvijver, is daarvan een belangrijk onderdeel. Een
eerste schets voor zo'n project wordt getoond. De "natuurbrug" op deze schets is aan de smalle
kant en stemt nog niet tot tevredenheid. Naast de natuur is ook de verkeersveiligheid van belang.
Mogelijk kan de gevaarlijke onbewaakte overweg in de Albert Schweitzerweg worden opgeheven,
en worden vervangen door fietstunneltjes, een nabij de A27, en een tussen de Anth. Fokkerweg en
de Van Linschotenlaan.
Met betrekking tot de recreatieve middenzone wil het G.N.R. zo snel mogelijk beginnen met
verbeteringen die niet hoeven te wachten tot de sanering klaar is. Zo is het plan om bovenop de
Berg een dubbel uitzichtpunt te maken, met een plateau aan de noordkant en een plateau aan de
zuidkant, uit de la gehaald om reeds dit jaar te worden uitgevoerd. Daar moeten wel de nodige
vergunningen voor worden verkregen. Ook is de financiering nog niet rond. Een maquette voor het
project wordt getoond en toegelicht.
I I. De presentatie loopt ongemerkt over in een geanimeerde discussie. Aan de orde komen o.m.
de voor- en nadelen van het aanleggen van een verdiepte weg met ecoduct, de aanwezigheid van
allerlei soorten hekken in wandelgebieden, de eventuele (gedeeltelijke) openstelling van het
Laarder Wasmeergebied na de sanering, en vragen over de aanleg van de uitzichtplatforms.
Met betrekking tot dit laatste gaat de vergadering akkoord met een door de voorzitter
voorgestelde schenking van f 500. Dit gebaar wordt door Henk Korten dankbaar aanvaard. De
begrotingspost "Onvoorzien" zal hiervoor worden bestemd.
13. De voorzitter dankt de gastsprekers en sluit de vergadering om 22.12 uur.

--==
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Anna's Hoeve

OP DE WEGWIJZERS

Komend najaar wordt in Hilversum de ANWB-bewegwijzering vernieuwd. Het is de
bedoeling dat automobilisten vanaf begin volgend jaar in Hilversum makkelijker de weg
zullen kunnen vinden.
Behalve plaatsnamen van omliggende steden en dorpen, komen er ook allerlei bestemmingen in
Hilversum zelf op de borden te staan. Méér dan tot nu toe. Een van die nieuwe bestemmingen op
de borden is Anna's Hoeve. Makkelijk voor de vrachtwagenchauffeurs die jarenlang werk zullen
vinden in de bodemsanering ....
Zonder gekheid: het is best een goed idee om Anna's Hoeve op de borden te zetten. Nu al worden
er een partycentrum, een natuur-Irecreatiegebied en een sportpark mee aangeduid. Over een paar
jaar komt daar ook nog een woonwijk bij. En het zorgt beslist weer voor een extra stukje
naamsbekendheid!
'iii'
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EEUWIG ANNA'S HOEVE
( . .. )
Voor altijd onvergetelijk blijft die ene afspraak die we maakten op Anna's Hoeve, waar zij me het
mooiste herdersuurtje van die zomer schonk. ( ...) Ze was misschien veertig, ze had een
ongewoon stralend en open gezicht, ze was niet mooi, maar zeldzaam lief. Ze had een rood lintje in
het haar, vanwege deze plechtige middag in het meest ontoegankelijke gedeelte van Anna's Hoeve,
waar geen zon doordrong.

( ...)
Van de omzwervingen op Anna's Hoeve heb ik ze toch maar leren onderscheiden: de mol van de
egel, de wezel van de dwergvleermuis, de groene kikker van de bruine kikker, de fuut van de
boomklever, het goudhaantje van de goudvink, de grote bonte specht van de gekraagde roodstaart.
Zelfs weet ik nog het verschil tussen de snuit- en de mestkever, en ik weet nog wat je allemaal met
vlinders kunt doen: de dagpauwtjes, de landkaart jes en de kleine vossen die de laatste jaren weer
op Anna's Hoeve zijn teruggekeerd. Laat brandnetels groeien in de tuin, en liguster, hondsroos,
hazelaar, sneeuwbal, kamperfoelie en kardinaalsmuts!
Anna's Hoeve wordt thans bedreigd. De gemeente Hilversum bepleit op- en afritten voor de
duivelse A-27, die Anna's Hoeve, en misschien ook wel de huisjes aan de rand ervan, uiteen zal
splijten. De provincie is voor de introductie van sneltrams die door Anna's Hoeve moeten
scheuren. De oude dorpsroutes moeten wijken voor steeds meer busafslagen.
Er verschijnt nu een Anna's Koerier, van een verontruste Vereniging tot behoud van Anna's
Hoeve die acties voert, die odes brengt aan Anna en die bij een schoonmaakactie met gemak
wasmachines, centrifuges, fietsen, winkelwagentjes, veertjesbedden, elektrische grasmaaiers en
eindeloze flessen en blikken uit de siervijvers naar boven hengelt. De vijvers zijn tot een ware
vuilnisbelt geworden. Wandelingen buiten de paden zijn vrijwel onmogelijk, overal glijd je uit in de
stront, want Anna's Hoeve is bij uitstek de Hilversumse uitlaat voor honden geworden. Ze lopen er
los en vraatzuchtig rond. En daar zijn de sportvelden, waar zelfs het trouwe EMM is opgegaan in
een volksdub waar geen frater meer naar komt kijken, want het fraterhuis is nu een EO-veste.
De arbeiderswarande is aan het verloederen. Het na de brand van 1972 louter als restaurant .:
gerenoveerde theehuis, is een partyplek geworden voor tweederangs countrymuziek, die op
zomeravonden soms tot diep in de nacht, met extra mammoetversterkers, de wanklanken over
Hilversum-Noord verspreidt.
Ik weet het nu precies, ik heb zelf enige tijd geleden het huis betrokken dat de gestorven ouders
nalieten, en waar mijn boeken weer staan op dezelfde plekken waar ik ooit mijn eerste eigen
boeken bewaarde. Ik ben terug in het gebied waar ik na mijn afscheid van Klein-Rome in de jaren
vijftig, altijd heb willen wonen.
De speeltuin ligt verlaten. Er staan nog brokstukken van de draaimolen en het spookhuis, waar de
honden op kakken. Er leggen nu 's zomers alleen touringcars aan om te komen eten en drinken. De
mensen die de bus worden ingeduwd, houden van hossen en zingen en van het verspreiden van
papieren en kranten waaruit ze hebben gegeten. Op de berg en op de kleine bergjes rossen de
opgevoerde brommers, er is geen wielrijder meer te bekennen.

»

-20De laatste keer dat ik als een toerist over Anna's Hoeve liep, was in de zomer van de dood van
Tante Leen. Ik hoorde weer haar stem, die minstens tien keer per dag uit de luidsprekers schalde,
terwijl ik werkte en droomde op de botsautootjes.

Ik wil met jou hand in hand
wandelen, hand in hand
hoor je de bijen in de valleien komen
hoor je ze samen zacht onze namen noemen
Met dit lied begon voor Tante Leen in maart 1955 de victorie.
, De tachtigjarige koningin van de Jordaan had zich zo lang voorgenomen honderd te worden . Toen
kwam er een heupoperatie. Daarna moesten de tenen van haar linkervoet worden geamputeerd.
Vanwege zware suikerziekte moest ze ook haar linkeronderbeen missen. Toen volgde weer een
zware heupoperatie, waarna haar rechtervoet moest worden afgezet. Toen ze in haar rolstoel een
uitstapje maakte rond het verpleeghuis, struikelde haar begeleidster en nam de rolstoel mee in
haar val. Opnieuw brak de heup van tante Leen. Toen werden ook de tenen van haar rechtervoet
zwart en moest het rechteronderbeen worden afgezet. Ze raakte in een coma en is gestorven.
De Westertoren zal zachter slaan, zij is niet meerde koningin van dejordaan, 'dichtte de zoon
van Tante Leen, terwijl de kist in de vlammen verteerde.
Gelukkig zijn zij die hand in hand, elkaars namen noemend, op kunnen gaan naar de wolken als het
grote uur slaat.

(Met toestemming van de auteur overgenomen uit het laatste hoofdstuk van het boek
"Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd'; Martin Ros, 1997)

HET GOOI LEEFT
vroeger, nu en straks
Komend najaar verschijnt onder deze titel een nieuw boek, een
uitgave van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Die hoopt
door dit boek de aandacht voor onze regio levend te houden.
Het boek vergroot het inzicht in de ontstaansgeschiedenis en
de ontwikkeling van natuur en cultuur in het Gooi.
Het rijk en kleurig gelllustreerde boek telt ca. I 75 bladzijden en
een twintigtal hoofdstukken. Aan de orde komen o.a. het ontstaan van het Gooise landschap; Goois natuurbeheer; de Erfgooiers; schilders, schrijvers en architecten in het Gooi; handel
en industrie; bestuurlijk Gooi; de media; en tot slot een toekomstvisie. De auteurs van de hoofdstukken hebben specifieke
kennis van zaken over hun onderwerp. Drie hoofdstukken zijn
verhalen over het Gooi, geschreven door de prijswinnaars van
een schrijfwedstrijd van de Vereniging.

Het Gooi leeft ,
vroeger, nu en straks

Het boek gaat f 42,50 kosten, maar bij voorintekening (tot I september) is de prijs f 39,50. Voor
leden geldt een lagere voorintekenprijs: f 35,00. (Dit geldt ook als u bij inschrijving lid wordt, voor
f 25 per jaar. Ledenadministratie: Ans Perry, tel. 035 526 68 48.)
U kunt het boek bestellen door het bedrag voor het boek (of de boeken) over te maken op
rekeningnr. 94 21 88 209 t.n.v. Penningmeester Vereniging van Vrienden van het Gooi.
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JEUGDPAGINA

ZONSVERDUISTERING!
i Wordt donker in augustus...
Op woensdag I I augustus 1999 wordt het in Nederland tegen half één
's middags aardig duister. Wat verder naar het zuiden, bij voorbeeld in Frankrijk
ten noorden van Parijs, in het zuiden van de Belgische Ardennen en in de buurt van München wordt
het écht donker. Wat gebeurt er dan, zul je vragen.
Er komt dan een zonsverduistering (ook wel 'eclips' genoemd). De maan schuift voor de zon en de
zon wordt daardoor verduisterd. Hoewel de maan veel kleiner is dan de zon, kan de maan de zon
toch helemaal bedekken. Dat komt omdat de zon veel verder weg staat dan de maan.
Als de maan precies tegenover de zon staat spreken we van volle maan'. Maar nu komt de maan
bijna op dezelfde plek als de zon te staan. Dat heet 'nieuwe maan'. Gewoonlijk schuift de nieuwe
maan net boven of onder de zon langs. Dan merk je er niets van. Soms wordt er een stukje van de
zon bedekt: een gedeeltelijke zonsverduistering. Gemiddeld één keer per jaar is er ergens op aarde
een TOTALE zonsverduistering te zien. De kans dat dit bij ons gebeurt is heel erg klein.
zon

Zo beweegt op II augustus de maan voor de zon langs. Van links naar rechts: het begin van de gedeeltelijke
verduistering ('het eerste contact"); veertig minuten later; de zon geheel verduisterd (in Nederland blijft
er links bovenaan nog een smal sikkeltje van de zon zichtbaar); veertig minuten voor het eind van de
verduistering " het eind van de verduistering ('het laatste contact").
Bij de zonsverduistering van I I augustus wordt in Hilversum ongeveer 93% van de zon bedekt.
De verduistering duurt alles bij elkaar ruim 2Y2 uur. Maar de TOTALE verduistering duurt nergens
langer dan ruim 2 minuten.
De laatste totale zonsverduistering in Nederland was op 3 mei 1715. De eerstvolgende totale
zonsverduistering in Nederland zal waar te nemen zijn op 7 oktober 2135.

Weet ie:
Vroeger dachten de mensen dat een zonsverduistering onheil bracht. Bij sommige culturen leeft dit
idee nog steeds. In 1983 vond in Indonesië een totale zonsverduistering plaats. De regering
verspreidde toen een ernstige waarschuwing. Tijdens de zonsverduistering was het maar beter om
binnen te blijven en zwangere vrouwen deden er goed aan onder het bed te gaan liggen. Ook is het
verhaal bekend dat in landen als China en India mensen geloofden dat een draak de zon probeerde
te verslinden. In elk geval ging de draak er na een paar minuten weer vandoor en scheen de zon als
vanouds.
Als je op 1\ augustus de zonsverduistering wilt zien, let dan wel op dat in de zon kijken HEEL GEVAARLIJK is voor je ogen. Ook een zonnebril (of enkele zonnebrillen op elkaar) is niet voldoende.
Er zijn speciale eclipsbrillen te koop. (Ook bij ons secretariaat: / 3,50 per stuk, tel. 62/5 /68)
Maar zelfs met een eclipsbril op je neus moet je niet lang achtereen recht in de zon kijken.
Een gedeeltelijke zonsverduistering is leuk, maar een totale zonsverduistering is VEEL indrukwekkender. Probeer op \ I augustus ergens in Europa te zijn waar de zon totaal wordt verduisterd.
De gebeurtenis is zo zeldzaam, dat dit de kans van je leven wordt. (Zie kaart, volgende bladzijde.)
En nu maar hopen dat het tijdens de zonsverduistering onbewolkt zal zijn!
>>

•
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Zo verloopt op // augustus de zonsverduistering in Europa:

•
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HULP GEZOCHT VOOR VRIJ ET IJ DSMARKT
Op zaterdag I1 september hoopt onze Vereniging zich voor de vijfde keer te presenteren op de
Hilversumse Cursus- en Vrijetijdsmarkt. We zoeken hulp van leden die gedurende één of twee uur
willen helpen in ons kraampje aan de Groest. Het is beslist niet nodig om heel veel van de
problematiek van Anna's Hoeve af te weten; een dosis belangstelling en enthousiasme is genoeg.
Aanmeldingen en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, tel. 6832 762.

ANNA'S HOEVE OP INTERNET
Sinds begin juli heeft onze vereniging een eigen pagina op het Internet.
Hierop is altijd het laatste (beknopte) nieuws over Anna's Hoeve en onze vereniging te lezen.
Het is de bedoeling dat de pagina minimaal eenmaal per week wordt ververst.
Het adres van de Intemetpagina is: www.homepages.hetnet.nl/-gmjbpeet/
Reacties zijn altijd welkom.

".
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
ing. P.J. Ubbink, ass.rentmeester
B.M. Blessing, boswachter/opzichter

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna1s Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat. Voor dringende geval/en: tel. 035 5255 423 (hr. Blessing)
of tel. 035 691 I 174 (hr. Ubbink).

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

Plattegrond van Anna's Hoeve
/
Gemeente Hilversum

I. Speelweide
2. Speefweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party-restaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

~.
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voetpaden
vechard. wegen

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

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, /213 CP Hilversum, tel. 62/5 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl

of bij:
mevr. H. Toes, Weberstraat /, /223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(99-3)

!/J- '

Annals Hoeve

Courier

-
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE COURIER
Jaargang 16, nummer 4, 1999
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van ArlOa's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
.. Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.L. Ruitenberg, Ujsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822 993
mw. c.L.j. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. Harder, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet,
Helga Toes.
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterlijke inzenddatum copy: I januari 2000
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie www.homepages.hetnet.nl/~gmjbpeet/
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Bij de komst van het jaar 2000 (Foto uit oude gemeentegids Wegwijzer Hilversum)
Nieuwe broedlocatie van blauwe reigers in Anna's Hoeve
Pentekeningen Anna's Hoeve - Reptielen en amfibieën in Anna's Hoeve
Herfst
Eerste fase bodemsanering bijna klaar
Waterstand van de vijver
Eerder gepubliceerd via Internet ... :
Bramentijd - "Leylijnen" - Bloeiende heide Politieke wandelingen - Informatiemarkt 11 sept. - Bezwaar tegen
kampeervergunning gegrond verklaard - Stadsdebat "Hilversum 2015" Anna's Hoeve op open dag G.N.R. Heide-actie Nassausehooi op woensdag 20 oktober Maple Leaf loop op zondag 14 november - Bodemsanering

Boswerk
leylijnen op Anna's Hoeve
leden aan de schrijftafel: Briefvan onze oud-penningmeester -

Reigers waren er al vorig jaar, en de enge man ook!
14
16
17
19

Anna's Hoeve Kruiswoordpuzzel
Anna's Hoeve in de Gids voor de Nederlandse T uin- en landschapsarchitectuur
Jeugdpagina: Aardbevingen
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: 1000 exemplaren
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BIJ DE KOMST VAN HET JAAR 2000
Dit is de laatste Anna's Hoeve Courier voorzien van een jaartal dat met het cijfer I begint. Het
volgende nummer zal, ijs en weder dienende, verschijnen omstreeks 1 februari 2000.
Aan het eind van 31 december a.s. zullen de vier cijfers van het jaartal allemaal tegelijk veranderen,
en begint er een duizendjarige periode, een nieuw millennium, waarin het jaartal met het cijfer 2
begint. Een gebeurtenis die al jarenlang zijn schaduw vooruitwerpt, en die overal ter wereld
uitbundig zal worden gevierd.
Van alle kanten proberen de media u wijs te maken, dat op I januari a.s. ook de 2\ e eeuwen het
3e millennium van onze jaartelling beginnen. Geloof ze niet! Zoals in het woord "tiental" het
woorddeel "tien" verwijst naar het 10e en laatste voorwerp van een reeks van t 0, zo dankt de 20e
eeuw zijn naam aan de 20 in het jaartal 2000, officieel het laatste jaar van de eeuw.
Onze jaartelling begint met I januari van het jaar I. Er heeft nooit een jaar 0 bestaan. Toen de
jaartelling in de 6e eeuw werd ingevoerd, werd er nog met Romeinse cijfers geschreven. Het getal
o was toen nog niet bekend, er bestond zelfs geen Romeins cijfer voor. De dag voorafgaande aan
de datum J januari I wordt in onze geschiedschrijving aangeduid als 31 december van het jaar I
voor Christus.
Op J januari 2000 zijn er dus pas 1999 jaren van onze jaartelling voorbij. We beginnen dan aan het
2000e jaar. U kunt dat vergelijken met iemand die op zijn 9ge verjaardag begint aan zijn I OOe
levensjaar. Pas een jaar later is hij een eeuw oud. De eerste 20 eeuwen en de eerste 2 millennia van
onze jaartelling zijn dus pas voltooid aan het eind van 31 december 2000, waarna de 21 e eeuwen
het derde millennium beginnen op 1-1-2001. Wie dat niet wil geloven, kan het bevestigd vinden in
(een niet al te oude editie van) de Dikke Van Dale, onder "eeuw" en "eeuwjaar", of in een goede
encyclopedie.
Zodra ook de redactie na I januari 2000 zal zijn uitgefeest, hopen we aan de volgende Courier te
gaan beginnen, in het vertrouwen dat het zogenaamde millenniumprobleem ons niet voor
onoverkomelijke problemen zal plaatsen.
Alvast een prettige jaarwisseling toegewenst!

Wat zaJ het jaar 2000 ons brengen? Vanuit het gemeentehuis blijft het angstwekkend stiL ..
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IN ANNA'S HOEVE:

NIEUWE BROEDLOCATIE van BLAUWE REIGERS
In 1999 heeft zich een nieuwe broedvogelsoort gevestigd in Anna's Hoeve. De blauwe reiger!
Voorzover bekend is dit de eerste nieuwe broedplaats tussen de Eem en de Vecht sinds het eind
van de jaren veertig. Een nieuwe broedplaats juist in dit jaar, waarin een groot deel van Anna's
Hoeve sterk onder druk staat.
,Anna's Hoeve is een parkachtig bosgebied. Het is een jong bos met
naald- en loofhoutpercelen, gemengd bos en waterpartijen .
Als onderdeel van de werkverschaffing is het in de crisisjaren
1930-1935 aangelegd naar een ontwerp van architect
Oudok. Het was vooral bedoeld als recreatiegebied voor
de mensen uit Hilversum-Oost.
Nadat in de Tweede Wereldoorlog veel bomen voor gebruik
als brandhout werden omgezaagd zijn na 1945 opnieuw bomen
aangeplant. In de vijvers leven verschillende soorten vis waaraan
regelmatig blauwe reigers (en ook aalscholvers) zich te goed doen.
De hier waar te nemen reigers komen waarschijnlijk van de dichtstbijzijnde reigerkolonie op
landgoed Groeneveld bij Baarn, of zijn rondzwervende vogels .
Bezoekers van Anna's Hoeve nemen regelmatig blauwe reigers waar. Zo ook onze voorzitter
Meijndert Ruitenberg. Hij is het die begin 1999 ontdekte dat enkele blauwe reigers ongewone
belangstelling toonden voor een hoogopgaand naaldhoutperceel van douglassparren die in 1962 en
1965 aangeplant zijn.
Ruitenberg zag enkele malen dat reigers met takken rondvlogen richting het bewuste
douglasperceel. Op 31 maart zocht hij in een deel van het bos naar sporen die op broeden konden
wijzen. Tot zijn grote verrassing vond hij onder een dikke boom vier lege eierschalen van blauwe
reigers. Deze schalen, lichtblauw van kleur en zo groot als een kippenei, werden door hem
verzameld. Er werd geen nest gezien, wel waren vanuit de ondoorzichtige top reigers hoorbaar.
Op 14 april werd bij een volgend bezoek van Ruitenberg in hetzelfde perceel het nest van een
tweede broedpaar ontdekt. Ook onder deze nestboom lagen de eierschalen op de grond.
Kennelijk waren in beide nesten de jongen uitgekomen en waren de resten van de eieren
'overboord' gegooid.
In de weken daarna werden regelmatig blauwe reigers gezien die onder andere vanuit de richting
Groeneveld/Eempolders kwamen aanvliegen en landden bij de nesten in het bos. Geluiden van
oude (en jonge?) vogels waren daarbij hoorbaar.
De conciusieIs duidelijk: in 1999 hebben twee paar blauwe reigers in Anna's Hoeve gebroed. Een
nieuwe broedvogel binnen de grenzen van ons mooie natuur- en recreatiegebied!
In het naslagboek Vogels tussen Vecht en Eem' (uitgave van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.) heb
ik nog even nagelezen wat er over deze soort als broedvogel in de regio staat vermeld.
De blauwe reiger wordt een vrij talrijke broedvogel genoemd Gaarlijks 2S I-I 000 paar). Kolonies
komen verspreid voor over het noordelijke Vechtplassengebied en langs de randen van de
Eempolders. Voor zover vermeld broeden deze reigers steeds in IOQfbomen zoals elzen broekbos
en zeer oude beuken. Opmerkelijk zijn hier dus de nieuwe broedgevallen in Anna's Hoeve in
douglassen van bijna veertig jaar oud . .
Jelle Harder
Naschrift redactie: zie ook een ingezonden brief elders in dit nummer.
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PENTEKENINGEN ANNA'S HOEVE
Als er plaats is in de Courier, zult u nu en dan een tekening van Rob van It Hoff aantreffen. De heer
Van 't Hoff heeft een kunstzinnige opleiding genoten, maar maakt voor zijn plezier tekeningen van
landschappen in het zuiden van het Gooi en in het Eemland, en van oude, meest Hollandse
schepen. Zoals u kunt zien, is zijn werk uiterst gedetailleerd. De tekeningen van Van 't Hoff komen
als volgt tot stand: van het onderwerp maakt hij eerst een dia en aan de hand daarvan een schets,
waarna de tekening met pen wordt afgemaakt, een proces dat ongeveer drieëneenhalve week
duurt. Zo heeft hij in de loop van zo'n 20 jaar ongeveer 675 tekeningen gemaakt. Een van zijn
inspiratiebronnen was het boek Tusschen Vecht, Eem en Zee' van Henri Polak uit 1934. De
tekeningen van zijn hand die wij zullen publiceren zijn aJle gesitueerd op Arma's Hoeve.

*

REPTIELEN EN AMFIBIEEN IN ANNA'S HOEVE
Afgelopen voorjaar meldde de Gooi- en Eemlander dat het RAVON (Reptielen, Amfibieën en
Vissenonderzoek Nederland) op 14 en IS mei tellingen van deze dieren had verricht in Gooi en
Eemland. Dit bericht wekte onze nieuwsgierigheid: wat zouden de RAVON-bevindingen zijn voor
Anna's Hoeve? Immers, onze vereniging is alweer een aardige tijd bezig de leefomstandigheden van
amfibieën en reptielen op Anna's Hoeve te verbeteren, getuige de aanleg van de Nieuwe Poel een
paar jaar geleden en het opwerpen van een broei hoop voor ringslangen dit voorjaar.
»

-6Per computer kwam het contact met het RAVON probleemloos tot stand, en met gezwinde spoed
werd ons door een behulpzame medewerker het deel van de RAVON-inventarisatie toegestuurd
dat betrekking heeft op Anna's Hoeve en omgeving. Deze informatie willen wij u niet onthouden,
dus ...
Van de gewone pad zijn in het water bij het Witte Strandje 20 larven aangetroffen, en in de
Bergvijver wel lOG! In het bos bij de Bergvijver zag men I volwassen exemplaar,
maar men weet niet van welk geslacht.
De bruine kikker is gezien bij het Witte Strandje: I volwassene van onbekei1d
geslacht en I exemplaar dat nog niet volwassen was.
Dan is er nog de middelste groene kikker (een kruising tussen twee groene
kikkersoorten, die zich ook nog kan voortplanten); hiervan zijn 2 nog niet
volwassen mannetjes gevonden in de Bergvijver.
Bij de Bergvijver is I volwassen hazelworm van onbekend geslacht waargenomen; dit vond de
RAVON-man opmerkelijk, omdat het een van de meest noordelijke vindplaatsen van dit dier was in
Gooi en Eemland. Vroeger (tja, vroeger) werden er hazelwormen gezien tot aan de Gooimeerkust.
Van de kleine watersalamander werden in de bospoel bij 't laer (aan de
Gooiergracht) exemplaren in drie levensstadia aangetroffen: larven, nog
niet volwassen dieren en volwassenen. In onze eigen Nieuwe Poel telde
het RAVON 7 volwassen exemplaren van onbekend geslacht en 3
volwassen mannetjes. Een van onze bestuursleden had in het voorjaar
ook al vastgesteld dat er kleine watersalamanders in de Nieuwe Poel
leefden, en is in september nog eens gaan kijken. Toen bleek dat deze
beestjes niet stil hadden gezeten: telling van waargenomen dieren en vermenigvuldiging met het oog op het watervolume leverden op dat er toch wel een
paar honderd kleine watersalamanders in de poel moeten bivakkeren!
In de bospoel bij 't laer is misschien een hei kikker waargenomen: een soort die hier vroeger ook
voorkwam, maar recent niet meer met zekerheid is gezien. Hij lijkt erg veel op de bruine kikker.
Het RAVON heeft in onze omgeving ook uitgekeken naar ringslangen, maar helaas zijn die niet
gezien, ook niet op een voor de hand liggende plaats als het laarder Wasmeer. Dit is bijzonder
jammer: als het zeker was dat er nog ringslangen voorkomen in dit reservaat, dat per slot van
rekening "bij ons om de hoek" ligt, zouden er misschien hoge verwachtingen over de aanwezigheid
(of komst) van ringslangen op Anna's Hoeve kunnen worden gekoesterd. Tot zo'n IS jaar geleden
werden ringslangen af en toe in het Wasmeergebied gezien. Op het landgoed Groeneveld komen
ringslangen nog wél voor; in de afgelopen jaren heeft een luidruchtig rondklossende hondenbezitter
(bepaald geen voorzichtige natuurvorser!) drie keer een exemplaar gezien, en Groeneveld ligt niet
ver van Anná's Hoeve.
Het RAVON is nog niet aan de uitwerking van alle gegevens toegekomen, dus de vraag welke
conclusies er aan bovengenoemde cijfers kunnen worden verbonden moet voorlopig even in het
midden gelaten worden. De explosie van kleine watersalamanders lijkt een goed teken, maar de
tijd zal moeten uitwijzen of onze Nieuwe Poel een goede leefomgeving voor deze diertjes is.
Met dank aan Axel Groenveld van het RAVON. We hopen hem op korte termijn nog aan zijn jasje
te mogen trekken voor de interpretatie van bovengenoemde gegevens.
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HERFST
Ook dit jaar heeft de vereniging weer alles in het werk gesteld om de zomer op Anna's Hoeve te
behouden. AI een paar maanden geleden begon de bosploeg stelselmatig iedere opkomende
paddestoel terug te duwen; blaadjes die waren losgekomen van de bomen werden - uiteraard met
milieuvriendelijke lijm - er weer aangeplakt. Helaas, al deze inspanningen mochten niet baten. Men
is er namelijk niet in geslaagd de oorzaak van alle problemen, de zon, die steeds lager aan de hemel
komt te staan en steeds minder lang schijnt, aan te pakken, en zo is het
toch herfst geworden.
Maar dit seizoen heeft ook zijn bekoringen: prachtige kleuren, gestaag
vallende bladeren en ... paddestoelen! Vliegenzwammen (rood met
witte stippen) waren er al vroeg op een aloude plek: begin september
op volle sterkte, half september nagenoeg verdwenen. Verder geen
vliegenzwam te bekennen! Maar hiermee nam deze veldcorrespondent
geen genoegen; half oktober wees gericht speurwerk uit dat er ook op
andere, minder in het oog vallende plaatsen op Anna's Hoeve nog
vliegenzwammen stonden. Gelukkig!
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Over naar de grote stinkzwam, een wat pikantere paddestoel, die sterk doet
denken aan een ... Nou ja, kijkt u maar naar het plaatje en oordeelt u zelf.
Deze paddestoel is her en der op Anna's Hoeve te zien. Zoals bij alle
zwammen verloopt de groei merkwaardig: eerst komt er een groenig ei van
ca. 5 cm boven de grond, het zogenaamde heksen- of duivelsei. Daaruit barst
dan de zwam met een dikke witte steel en een wit kapje. Op dat kapje zit
een groene slijmlaag, die een doordringende stank verspreidt (vandaar de
naam) en door aasvliegen gegeten wordt.

Een andere opmerkelijke verschijning op Anna1s Hoeve is de grote
sponszwam, waar we best wel trots op mogen zijn, want volgens het boekje
is hij betrekkelijk zeldzaam. Dat ene exemplaar op Anna's Hoeve staat gelukkig op een verstolen
plekje, dat weinig vandalismegevoelig is. Zoals de naam al zegt, lijkt deze paddestoel op een
natuurspons; hij kan 25 cm hoog worden. Hij groeit aan de voet van een naaldboom en is schadelijk
voor zijn gastheer.

Onlosmakelijk verbonden aan de herfst: kleine kinderen met tasjes. Zo gauw de bomen gaan
verkleuren, trekken ze de bossen in: peuters, kleuters en iets grotere kinderen, gewapend met
plastic of linnen tasjes om de schatten van de herfst in te stoppen. Kastanjes, eikeltjes, mooie
blaadjes, dennenappels. Kreten door het bos: màààma, kijk. een paddestoel! Erg ver komen ze
meestal niet, want ze blijven overal voor stilstaan. Ze rapen ook bijna alles op. en dan wordt zo'n
tasje heel zwaar; de allerkleinsten hebben zelfs moeite om het niet over de grond te laten slepen.
Altijd weer aardig om te zien.
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EERSTE FASE BODEMSANERING BIJNA KLAAR
De Grontmij, belast met het eerste deel van de bodemsanering in Hilversum-Oost, heeft onze
vereniging namens de provincie op de hoogte gehouden van de stand van zaken aangaande haar
werkzaamheden.
Zoals vermeld in de vorige Courier, is men eind juni begonnen met de sanering van de wielerbaan.
Eerst is de baan bijna helemaal weggehaald, waarna de bovenste laag grond, die niet echt
verontreinigd was, tijdelijk ergens anders in de buurt is gedeponeerd. Zo is de (met een "teervlek" vandaar dat er mogelijk een carbolineumgeur kon vrijkomen) vervuilde grond bereikbaar gemaakt.
oOm te voorkomen dat er vermenging van schone en verontreinigde grond zou plaatsvinden, zijn er
in augustus stalen damwandplanken van zo'n 12 m lengte de grond in geheid, wat natuurlijk met
enig lawaai gepaard ging. Daarna is de vervuilde grond tot een diepte van 6 à 7 m uitgegraven en
afgevoerd. Eind oktober/begin november verwacht men dit deel van de saneringswerkzaamheden
klaar te hebben. Dan zal de damwand weggehaald zijn en zal er schone grond zijn opgebracht. Of
en wanneer er iets aan het grondwater ter plaatse zal worden gedaan, is afhankelijk van het rijk en
de provinde; daarmee heeft de Grontmij niets te maken.
Het speelterreintje bij voetbalvereniging De Zebra's is volledig gesaneerd. De vervuilde grond is
afgevoerd en er is een schone zandlaag opgebracht. Nu groeit er alweer gras en er wordt zelfs
weer op gevoetbald. De speeltoestellen zullen spoedig worden teruggezet.
Met hartelijke dank aan de Grontmij voor alle inlichtingen .

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
cm boven NAP
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peildatum

Helaas, de periode waarin er ruim genoeg water in de vijvers stond lijkt voorlopig voorbij te zijn.
Er is nu duidelijk geen toevoer meer van water uit de bouwplaats van de nieuwe kantoorgebouwen
bij de Draversbaan. Als er geen regen van betekenis valt, zakt het peil van de vijvers met ruim 2 cm
per dag. totdat het grondwaterpeil is bereikt. Ondanks de vele regen in 1998 is dat peil, naar wij
vrezen, voor de vijvers van Armals Hoeve veel te laag. Als we een droge winter krijgen zal er
wellicht in de vijvers weer grondwater moeten worden bijgepompt.
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET .....
Computerbezitters met een Internetaansluiting hoefden de afgelopen maanden niet zonder
nieuwtjes over Anna's Hoeve te zitten. Sinds 3 juli hebben we een eigen Internetpagina, die
ongeveer éénmaal per week wordt bijgewerkt. Sinds eind augustus staan er ook foto's op.
Hieronder vindt u een selectie uit de berichten die in de afgelopen maanden op onze "site" hebben
gestaan (of, voor de meest recente berichten, nog steeds staan).

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

BRAMENTIJD
Komkommertijd op de site van Anna's Hoeve? Nee, bramentijd! .
Vaak zijn wilde bramen pas eind augustus rijp. Dit jaar waren, als gevolg van het groeizame weer, eind juli
al rijpe bramen aan de struiken te vinden.
In en om Anna's Hoeve zijn o.a. op de volgende plaatsen bramen te vinden: Langs het fietspad van
Minckelersstraat en Weg over Anna's Hoeve (bij accumulatievijver en Bergvijver). In de buurt van de eerste
en derde brug. Tussen Liebergerweg en Oude Poel.

"LEYLlJNEN"
Volgens de werkgroep Aardekracht is Anna's Hoeve een van Hilversums krachtcentra, waar "'eylijnen"
(aardstralen) elkaar kruisen.
Op 27 augustus van 10 tot ca.i6 uur organiseert de werkgroep een fiets-/wandeltocht door Hilversum en
omstreken langs een aantal "belevingspunten in het energetische landschap", waaronder Anna's Hoeve.
Kosten f 20 per persoon (echtparen f 30). Nadere inlichtingen bij Jan de Jong, tel. (035) 6833867 , of GSM
06 653 922041 .
Onze Vereniging is NIET betrokken bij deze activiteit!

BLOEIENDE HEIDE
Ook in Anna's Hoeve is de hei nu op zijn mooist
Het "heitje" even voorbij de Bergvijver is het mooiste stuk hei van Anna's Hoeve. Jammer genoeg ligt een
deel van deze hei er niet mooi bij. Waarschijnlijk heeft het heidehaanlje (een schadelijk insect) hier
huisgehouden. De bruine kleur van de hei wijst daar op.
Verder naar het oosten, langs de A27 , grenzend aan het Geiteweitje, vindt U heidevelden die sterk vergrast
zijn. Toch is ook de afwisseling van bloeiende heide en lichtbruine grassen zeer fraai om te zien.

»
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POLITIEKE WANDELINGEN
Het bestuur van de Vereniging heeft alle raadsfracties van de Hilversumse politieke partijen uitgenodigd
voor een rondwandeling door Anna's Hoeve. Dit in verband met de planvorming voor project "Hilversum
Nieuw-Oost" waar Anna's Hoeve bij is betrokken.
Met D66 heeft zo'n ontmoeting al in juni plaatsgehad. Dit gebeurde op initiatief van D66. Het heeft ons op
het idee gebracht om op onze beurt ook je andere partijen uit te nodigen.
In juli is er gewandeld met Groen Links en met Leefbaar Hilversum, in augustus met de WO , begin
september met het CDA, half oktober met de PvdA, en tenslotte op 22 oktober met GPV/SGP/RPF.
Van Leefbaar Hilversum hadden zich 5 mensen aangemeld; er kwam er maar een opdagen. Een aanbod
om de wandeling op een later, geschikter tijdstip nog eens over te doen heeft ook niets opgeleverd. Dit alles
werpt de vraag op hoeveel belang Hilversums grootste partij hecht aan Plan Nieuw-Oost.

INFORMATIEMARKT OP 11 SEPTEMBER: 14 NIEUWE LEDEN
Op zaterdag 11 september vond op de Groest in Hilversum de jaarlijkse Cursus- en Informatiemarkt plaats.
Hieraan deed onze vereniging voor de vijfde maal mee.
De markt werd dit jaar gehouden onder ideale omstandigheden droog, lekker warm, veel zon, en (meestal!)
weinig wind.
In onze stand was een aquarium met negen jonge watersalamanders. Die trokken veel bekijks. De
salamandertjes waren met politietoestemming (het zijn beschermde diereni) gevangen in de nieuwe Poel
van Anna's Hoeve. Daarin zijn ze 's avonds ook weer teruggezet.
Gedurende de markt hebben we 14 nieuwe leden kunnen inschrijven.
Een ongeveer veertigjarige Hilversummer ventileerde een tegendraadse mening. Volgens hem was het
huidige Anna's Hoeve geen schim meer van wat het was in zijn jeugd, zo'n 30 jaar geleden. Zijn conclusie
was dan ook dat het natuurgebied Anna's Hoeve beter kon worden opgeheven en maar in zijn geheel moest
worden volgebouwd
We leven in een vrij land en ieder mag er van vinden wat hij wil. Maar zo'n opinie zijn we nog nooit eerder
tegengekomen! !

BEZWAAR TEGEN KAMPEERVERGUNNING GEGROND VERKLAARD
De Gemeente heeft Partyrestaurant Anna's Hoeve toestemming gegeven om met het Paas- en
Pinksterweekend gasten te laten kamperen op het parkeerterrein tegenover het restaurant. Er mogen per
nacht maximaal 5 "kampeermiddelen" staan.
Onze Vereniging heeft, evenals het Goois Natuurreservaat, bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. Wij
zijn van mening dat recreatieve overnachtingen niet in het natuurgebied Anna's Hoeve thuishoren.
Op dinsdagavond 7 september zijn onze bezwaren behandeld in een zitting van de gemeentelijke
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. Op 26 september heeft deze commissie aan B&W geadviseerd de
bezwaren gegrond te verklaren en de verleende vergunning in te trekken. Of dit ook zal gebeuren hopen we
spoedig te weten.

STADSDEBAT "HILVERSUM 2015"
Op 2 oktober heeft ook onze vereniging meegedaan aan het Stadsdebat in het Raadhuis.
Daarbij is door de secretaris het volgende te berde gebracht.
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"Sprekende namens het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve kan ik melden dat wij
redelijk positief staan tegenover de nota van B&W. In het rapport Hilversum 2015 van twee jaar terug werd
voorgesteld het gebied van Anna's Hoeve en omgeving te verstedelijken door het voor 50% vol te bouwen.
De nieuwe nota gaat niet verder dan de huidige planvorming Hilversum Nieuw-Oost, inclusief versterking
van de natuurwaarden nabij de A27 . Dit is goed nieuws.
Het betekent niet dat wij staan te juichen bij Plan Nieuw Oost. Voldoende kwantitatieve en kwalitatieve
compensatie voor het verlies van bestaand natuurgebied is voor ons een keiharde eis om ons met de
plannen te laten instemmen. Ook moet het woningbouwptan passen bij de omgeving, dus geen hoogbouw
vlak naast natuurgebied, zoals bij het verfoeilijke plan Kolhornseweg
Onze wensenlijst is bij B&W, bij de raad en bij de ambtelijke projectgroep bekend.
Wij hopen op een goed plan ."

ANNA'S HOEVE OP OPEN DAG G.N.R.
Op zaterdag 16 oktober presenteerde onze Vereniging zich op de Open Dag van het Goois
Natuurreservaat. Het was tevens de startmanifestatie van de nieuwe Stichting Coördinatie
Natuur- en Milieueducatie Gooi en Vechtstreek, waarin onze vereniging ook deelneemt.
Ongeveer 25 organisaties, waaronder dus Anna's Hoeve, waren met een stand aanwezig.
Ondanks het schitterende weer vi el de opkomst een beetje tegen. Alle 7000 begunstigers van het GNR
waren uitgenodigd, maar op het terrein van de Zanderij werd het op geen enkel moment echt druk.

»

-I 1Niettemin hebben we weer enkele nieuwe leden kunnen inschrijven en een vijftal boekjes over de historie
van Anna's Hoeve kunnen verkopen. Daarnaast is aan veel mensen informatie over onze vereniging
meegegeven, en zijn er nuttige contacten gelegd met andere aanwezige clubs. Zo is de basis gelegd voor
mogelijk boswerk in Anna's Hoeve door de werkgroep Nardinclant. Deze is heel goed in het maken van
ecologisch verantwoorde open plekken in bospercelen.

HEIDE-ACTIE NASSAUSCHOOL OP WOENSDAG 20 OKTOBER
Het is een goede gewoonte geworden dat leerlingen van de prot.-chr. Nassauschool eenmaal per jaar in
actie komen op het heideveldje voorbij de Bergvijver. Er worden dan zoveel mogelijk kleine boompjes
en struiken weggehaald . Op die manier wordt voorkomen dat de heide dichtgroeit. (Vroeger zorgden
grazende schapen daarvoor.)
Op woensdagochtend 20 oktober was het weer zover. Onder leiding van Jan Borsboom (boswachter van
het Goois Natuurreservaat), de groepsleerkracht en drie vrijwilligers van onze vereniging, gingen om half elf
30 kinderen van groep 7 aan de slag. Een uur later werden ze afgelost door 28 kinderen van groep 8.
Er waren grote snoeischaren (voor dunne takken) en zaagjes (voor de wat dikkere takken en voor
boomstammetjes). Het was stralend weer, wel een beetje fris maar van het werken kreeg iedereen het
vanzelf warm.
Na een half uur zagen en knippen gingen we samen alle gesnoeide takken wegslepen en op een grote ril
gooien, langs de rand van het Heitje.
Daarna kregen alle kinderen wat te drinken en te snoepen. Ook kreeg iedereen een herinneringsvaantje
mee naar huis.
Om half één zagen het middendeel en de zuidelijke rand van het Heitje er heel anders uit dan twee uur
tevoren! Het resultaat van al het werk was erg goed te zien.
Volgend jaar weer verder'

MAPLE LEAF LOOP OP ZONDAG 14 NOVEMBER
Op zondag 14 november a.s . organiseert de Gooise Atletiekclub op Anna's Hoeve weer de jaarlijkse Maple
Leaf Crossloop.
Sinds enkele jaren is onze vereniging hierbij ook met een informatiestand aanwezig. Ook dit jaar hopen we
weer van de partij te zijn . Leden die hier een handje bij willen helpen , zijn van harte welkom'

BODEMSANERING
Voor de sanering van het Laarder Wasmerengebied en de vijvers van Anna's Hoeve is onlangs het wettelijk
verplichte Saneringsonderzoek uitgevoerd.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is hiervoor de eerstverantwoordelijke organisatie, "de club die
de kar trekt"
Er zijn diverse saneringsvarianten onderzocht. Het provinciebestuur heeft inmiddels ingestemd met een van
de saneringsvarianten.
Het wachten is nu op een financiële toezegging van het Rijk. De vooruitzichteh lijken gunstig.
Het is bedoeling in het komende jaar een sanerings-PLAN op te stellen. Dat is de (wettelijk
voorgeschreven) volgende fase in het saneringsproces.

Ons Internet-adres is:

D

www.homepages.hetnet.nl/-gmjbpeetl

BOSWERK
Na de zomervakantie is onze vrijwilligersgroep voor het boswerk
~~; )'y
'J,' ," ,
I I
weer aan de slag gegaan. Regelmatig wordt er op woensdag~J.~t. ~·q:',_,, ~I~~\;, , i
middagen van half twee tot half vief in Anna's Hoeve ge__ . ... ~..
IJ.
~ ~.
w~rkt: Amerikaanse vogelkers verwijd~ren, zwerfv~iI op-\~". .... ):1 ·0· i , :..: _ ~~I)
rUimen, onderhoud plegen aan de broeIhoop voor nng"~"'. JVrt\ _.'~,~ {' \ "\ '.'.. i
slangen, en. kleine
verrichten. Bij slecht weer
wordt er nIet gewerkt. Zm om eens mee te doen?
~".,.
.1
De bosploeg kan altijd versterking gebruiken. Speciale
~
voorkennis is niet vereist, en materiaal is aanwezig.
De coördinator vertelt u graag wanneer de eerstvolgende
'"
werkmiddag zal zijn . Tel. 6832 762 (Meijndert Ruitenberg).
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LEYLIJNEN OP ANNA1S HOEVE
In het buurthuis Nova Zembla aan het P. Planciusplein vond in februari 1999 een lezing plaats over
leylijnen. De spreker, Dick van den Dool uit Giessenburg, vertelde het aanwezige publiek (ruim 80
personen) op uitermate boeiende wijze over dit onbekende (en omstreden) fenomeen.
Leylijnen zijn ondergrondse energiebanen, waarmee men reeds in de oudheid bekend zou zijn
geweest. Zo zou het Engelse Stonehenge op een kruispunt van leylijnen liggen. Anna's Hoeve werd
ook genoemd als punt van bepaalde energiebanen, waarbij de ligging ten opzichte van het St.
Janskerkhof, Hilversum en Utrecht belangrijk zou zijn. Zoals bekend is het St. Janskerkhof al zeer
lang in gebruik als begraafplaats; de "doodwegen" komen er bij elkaar, en die zouden weer
' samenvallen met leylijnen.
Op 27 augustus jl. vond de lezing een vervolg in een fietsexcursie, die bij het St. Janskerkhof begon.
Na een eerste kennismaking met het "bezielde" landschap ging het richting Anna's Hoeve. Daar gaf
Van den Dool uitleg over de leylijnen ter plekke; er werd zelfs een schematische landkaart van
Anna's Hoeve en omgeving in het zand getekend. Van den Dool is geomant (geomantiek =
waarzegkunst die van de verschijnselen op aarde uitgaat) en (inter)nationaal specialist op het gebied
van leylijnen. Het is zijn doel de verloren (of eigenlijk in onbruik geraakte) band van de mens met
de natuur te herstellen.
Daartoe kregen de 32 deelnemers aan deze
excursie het advies om aan de voet van de
Dudokheuvel een goede plaats te zoeken, de
voeten goed neer te zetten, de handen vooruit
te houden en eventueel de ogen te sluiten.
Ondanks de storing van langsdenderende treinen, konden de aanwezigen de sfeer van de
natuur van Anna's Hoeve in zich opnemen.
Veel mensen hadden het gevoel dat hun gewaarwordingen negatief werden beinvloed door het .
landschap (aanplant/beheer) of door de geschiedenis (in de jaren dertig verplaatsing van vuilnis,
ontgronding voor vijvers, etc.). Ik maakte voor
het eerst een dergelijke bijeenkomst mee, en vond het bijzonder om de natuur zo te ervaren!
Hoewel er weinig (tot geen) wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van leylijnen is, spreekt het
idee ervan veel mensen aan. Omdat de relatie van dit onderwerp met de geschiedenis ook
interessant is, heeft "Albertus Perk", de Historische Kring van Hilversum, Dick van den Dool
uitgenodigd voor een lezing. Die vond plaats op dinsdag 28 september jl. in het gebouw De Akker
(naast de oud-katholieke kerk) aan het Melkpad, in aanwezigheid van ongeveer 80 toehoorders.
Met zijn bijzondere voorkomen en zijn zachte stem wist de spreker de zaal geboeid te houden. Hij
ging in op de relatie van de mens met zijn omgeving, zowel vroeger als nu. Verder kwam de
betekenis van heilige plaatsen, grafheuvels, wegen, hoogtes en laagtes aan de orde. Voorbeelden
hiervan in het Gooi: St. Jansberg (zoals Van den Dool die steevast noemde), Tafelberg, Sijsjesberg,
Woensberg (Wodansberg!), de Doodwegen, en de heuvels van Anna's Hoeve en de Hoorneboeg.
De lezing werd gèlllustreerd met een aantal recente landkaarten en dia's, onder andere van
verschillende oude kaarten van het Gooi .
In de pauze en na afloop stelden de aanwezigen verscheidene vragen over dit onderwerp en
aanverwante zaken. Ook kon het door de spreker geschreven boek 'Op zoek naar de draak in
limburg' worden gekocht. Dit bespreekt de door de mens verloren band met de natuur en hoe
die hersteld kan worden. Diverse bijzondere plekken in Nederland worden erin beschreven.

C. (Kees) van Aggelen
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Brief van onze oud-penningmeester
Geacht bestuur en leden,
~i hebben 28 augustus gebruik gemaakt

.r

van de boottocht op het Naardermeer, door U allen
aangeboden. \IV1j hebben, met onze kinderen genoten van deze prachtige boottocht. \IV1j hebben de
gebruikelijke watervogels in overvloed gezien, maar ook prachtige purperreigers en een visarend
De aalscholverskolonie hebben wij ook gezien. Deze dag was voor ons, en onze kinderen
onvergetelijk. Daarvoor onze hartelijke dank. Voor natuurliefhebbers een aanrader om ook eens te
doen.
Hoogachtend,

ram. Deijs.

Reigers waren er al vorig jaar, en de enge man ook!
Geachte redactie,
Nadat ik de laatste Anna's Hoeve Courier al weer enige tijd geleden
heb gelezen, wil ik graag op twee zaken reageren.
De eerste is de broedplaats van de blauwe reiger. Deze zou dit jaar
voor het eerst zijn gesignaleerd door de nieuwe voorzitter, de heer Meijndert Ruitenberg.
Echter heb ik geconstateerd, dat vorig jaar al een luidruchtig nest langs hetzelfde genoemde
dennenperceel, in de top van een den gevestigd was, nabij het platte bankje dat aan het
berkenlaantje is geplaatst. Ook toen vond ik er een blauwe schaal onder. Dit jaar zaten er twee
nesten, wat verder in het dichte bos.
De tweede zaak betreft de enge man(nen), waar ik als vrouw alleen ook vorig jaar al mee heb
kennisgemaakt. Overigens vind ik het stukje geestig opgesteld
De enge man (als het dezelfde is als dit jaar) heeft mij destijds eerst bespied met een verrekijker.
Hij had een fiets aan de hand, en ik als wandelende vrouw dacht dat de beste man naar de vogels
keek. en schonk er geen aandacht aan. Echter toen ik de ganzen voerde aan de kant van de
spoorlijn aan de Speelweidevijver, klonk er een stem uit het struikgewas aan de overkant, en lag de
man daar ergens onzichtbaar vunzige taal uit te slaan. Met een paar opmerkingen heb ik hem het
zwijgen kunnen opleggen. Heb hem niet meer gehoord noch gezien, en ben gewoon iets verderop,
wel wat beverig overigens, de ganzen verder gaan voeren.
Op een andere avond was er een jonge knaap op een scooter met helm op, die ook langs de Speelweidevijver reed en mij passeerde, vervolgens weer keerde en een aai over mijn achterste gaf.
Geschrokken heb ik hem boos geantwoord, waarop hij er vandoorging. Ook meende ik dat ie
rondjes reed en me volgde over de weg naar huis, maar kon toch gelukkig ongezien mijn woning in.
Ik heb beide incidenten niet aan de politie gemeld, omdat ik redeneerde dat ze daar toch weinig
aan doen. Maar ik ben in ieder geval op mijn qui-vive in dat gebied Het weerhoudt me echter niet
daar te gaan wandelen. Ik weet dat God me zal beschermen.
Deze zaken moesten me even van het hart. Ga door met het mooie werk, voor het behoud van het
natuurgebiedje. Hoop en bid, dat er toch nog een wonder gaat geschieden.
Met vriendelijke groet,
\IV11 Vermeer
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ANNA'S HOEVE KRUISWOORD
Graag nodigen wij u uit om de hersens te pijnigen met bijgaande kruiswoordpuzzel!
Hij is enigszins geënt op het gebeuren rond onze gemeente Hilversum en Almas Hoeve met name.
Soms zult u ook de atlas nodig hebben. Aan u nu om hem op te lossen.
VWj wensen u veelpuzzelplezier.'

, Horizontaal:
I. Europese munt; 5. Lengtemaat (afk.); 7... is verbrande turf; 9. Deze Hilversumse overheidsdienaar heeft een voedzaam beroep; 14. Gesteente; IS. Ontheemd volk; 18. Schraal; 19. Nummer
(afk.); 21. Meisjesnaam; 23. Plechtige verklaring; 24. Beroep om u te dienen; 26. Zwijg!; 27. Voor
haar; 29. Het Rode Kruis heeft u nodig, beste gever; 31. Deel van de koe; 33. Priem; 34. Deel van
de boerderij; 36. Lans; 37. Voormalig staatssecretaris van Cultuur; 38. Niet voordelige; 39. Richting;
41. Voortvarend; 43. Gasvormig chemisch element; 44. Meisjesnaam; 45. Frans lidwoord;
47. Bloedwei; 48. Walkant; 49. Lomp; 50. Dit komt er niet vóór; 51. Mohammed komt daar we!
eens; 53. De negerhut van oom ... ; 54. Hertenleer; 56. Lid van het gezin; 57. Beneveld muziekinstrument; 59. Toiletartikel waarmee je met een wiel in Hilversum kan wonen; 61. Wie zoet is
krijgt hem niet; 62. Dit dier gaat z'n gangetje; 63. Schaaldier; 64. Vermaning; 66. Lafheid;
69. Bloei; 72. Persoonlijk voornaamwoord; 73. Blessure; 74. Door de ... geverfd; 76. Aap;
77. Meisjesnaam; 78. Drank; 80. Afvoer; 82. Droevig; 84. Smalle riem; 85. Water in Hilversum;
87. Afgebakend natuurterrein; 89. Karaat (afk.); 90. Italiaanse hertog; 91. Voormalige opleiding;
93. Muzieknoot; 95. Tevens; 97. Samen; 98. Tussen Ulft en Doetinchem; 100. Dichtbije ster;
102. Gas dat zich met geen andere stof verbindt; 104. Jan Huigen weet er meer van!; 106. Medisch
beroep (vr.); 108. Nieuw; 109. Voorzetsel; 111. .. en dan; 112. Telwoord; 113. Ei, ei, deze
duikeend is nog steeds niet opgedoken in Anna's Hoeve; I 14. Godvruchtige vogel.

Verticaal:
I. Een sieraad onder de reptielen (trouwens, óók gezien op Anna's Hoeve!); 2. Lengtemaat;
3. Meisjesnaam; 4. Slot; 5. Muzieknoot; 6. Watervogel die Anna's Hoeve geregeld visiteert;
7. Bijvoegsel (Lat.); 8. Selenium (afk.); 10. Nerf; 11. Schrobnet; 12. Krypton (afk.); 13. Tussen
Bergschenhoek en Heinenoord; IS. Bek; 16. Muzieknoot; 17. Vereist; 20. Deel van het oog;
22. Vlokje; 25. Vrucht die net zo goed een halve noot kan zijn; 26. Drank; 28. Hellebaard;
30. Uitroep; 32. Oude lengtemaat; 33. Duikvogel; 35. Maanstand (afk.); 38. Inhoudsmaat (afk.);
40. Pompeuze auto; 42. God van de liefde; 43. Eerlijk; 46. Geneesmiddel; 48. Weversgerei dat ook
door de vroegere Hilversumse wevers werd gebruikt; 5 I . Hét Hilversumse wapen om pap van te
maken!; 52. In een rechte lijn; 54. Doof; SS. Falkland Eilanden uit Argentijns oogpunt; 57. Af en ... ;
58. Wiel; 59. Omroeporganisatie; 60. Opus ... ; 61. Deugniet; 65. Kluchtig persoon; 66 .... Kok;
67. Stop!; 68. Houtachtig gewas; 70. Maanstand (afk.); 71. Instelling voor natuurbehoud;
74. Europees (ernstig bedreigd) zoogdier; 75. Niet alleen 74 verticaal doet dit, maar ook onze
eigen trouwe herkauwers; 79. Dit probeert de minister van Financiën van z'n begroting te maken;
80. Bevlieging; 81. Tussen Nijmegen en El.st; 83. Staat in de Verenigde Staten; 85. Onstuimige;
86. Doorhaling; 88. Boerderij; 90. Een stof, belangrijk voor onderzoek; 92. Adviesorgaan voor de
overheid (afk.); 94. Tussen Scharnegoutum en Ijlst; 96. Ordedienst (afk.); 97. Jongensnaam;
99. Deel van de dag; 101. Onroerend goed (afk.); 103. Scharnier; 105 ... en neer; 107. Europese
munt; I 10. Voegwoord; 1 I I. Ontkenning (Engels).

E.M. Haverkamp (/999)
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PUZZEL

Vul nu de letters van de gevraagde hokjes in en u heeft de oplossing compleet!

61

1

1'06

'8
1

I

Stuur vóór 1-1-2000 het gevonden woord (niet de hele puzzel!) per brief of briefkaart naar het
redactie-adres (zie blz.2). Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon van f 50 verloot.
Wij vinden het leuk als u op uw inzending in een paar regels uw mening toevoegt over iets dat met
Anna's Hoeve te maken heeft: het natuurgebied, onze Vereniging, de Anna's Hoeve Courier, de
plannen van de gemeente, of wat dan ook.
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Anna's Hoeve

(Hilversum)

Ligging: Liebergerweg, tussen de bebouwde kom en de grens met Laren. Ontwerper:W.M. Dudok, 1932.
Oppervlakte: 40 ha. Stichtingsjaar: 1935. Openstelling: dagelijks.

Het gebied Anna:S- Hoeve bestond oorspronkelijk in het noorden en het oosten uit een fraai en
afwisselend landschap van bos en heide met lichte glooiingen en hier en daar een kleine waterpartij.
Het westelijk deel bestond uit venvaarloosd eikenhakhout en dennenbos met een vijvertje en
bouwlanden. De grootste attractie van Anna's Hoeve waren twee natuurlijke vijvertjes, die vooral
in een droge streek als Het Gooi een bijzonderheid vormden. Toen in de crisistijd het Rijk en de
Provincie werkverschaffingsprojecten subsidieerden, besloot de toenmalige directeur Publieke
, Werken, J.F. Groote, dit stuk landschappelijk schoon met hulp van werklozen te cultiveren tot een
parkachtig gebied met siervijvers.
Groote vond in de gemeente-architect WH. Dudok een warm voorstander van het plan. Dudok
maakte een ontwerp, waarbij nieuwe vijvers op de plaats van het hakhout waren geprojecteerd en
het overige deel zodanig landschappelijk werd vormgegeven, dat van het bestaande landschap
nauwelijks iets ver/oren ging. In de zorg om het behoud van de bestaande vegetatie en het beloop
van de wegen op basis van de bestaande terreinsituatie, toont Dudok zich een ware modernist. De
centrale schoonheidscommissie voor Het Gooi roemde de wijze waarop de vormgeving
voortvloeide uit de landschappelijke geaardheid en de fraaie vergezichten.
Dudok nam een aantal voorzieningen in het ontwerp op, zoals een uitzichtsheuvel, die :s- winters als
sledeheuvel Fungeert en een gazon dat gebruikt wordt als ligweide. De vijvers werden zodanig
vormgegeven, dat zij :s- winters ook als ijsbaan kunnen worden gebruikt.
Uit: "Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur", Deel West: Noord- en ZuidHolland, 1998. Uitgeverij De Hef publishers, Rotterdam .
Overgenomen met toestemming van de uitgeverij en van de auteur van deze beschrijving, mw.
Anne Mieke Backer. De auteur heeft gebruik kunnen maken van gegevens afkomstig uit het archief
van de gemeente Hilversum.
De aangegeven ligging van Anna's Hoeve, bovenaan de tekst, is niet helemaal correct. Anna's Hoeve
strekt zich niet uit tot de grens met Laren, maar tot de grens met Baarn (de provinciegrens).
Ruwweg één derde deel van Anna's Hoeve ligt op Larens grondgebied, waaronder een deel van de
Berg en de oostelijke punt van de Bergvijver.

ANNA'S HOEVE IN LlJSTRUMBOEK "ALBERTUS PERK"
In het kader van het Se lustrum van de historische kring Albertus Perk in het jaar 2000 is een
werkgroep bezig met het voorbereiden van een publicatie over landgoederen en buitenplaatsen in
en rond Hilversum.
Ondergetekende zal de landgoederen Heidepark, Monnikenberg, Anna's Hoeve en Boschrand
behandelen. Uitgangspunt is de historische ontwikkeling van het gebied. Zoals bekend is Anna's
Hoeve ontstaan vanuit het Baarnse (!) Drakenburg. alwaar G. Vrolik zijn grondgebied in 1843
uitbreidde richting Was meer en omgeving.
Ook zullen familiebanden van de verschillende landgoedeigenaren uitgewerkt gaan worden. Heel
frappant zijn de beroepsmatige relaties van eigenaren. Verschillende hadden functies bij de
Rijksmunt of bij spoorwegmaatschappijen.
Het ligt in de bedoeling om bij het Se lustrum ook een tentoonstelling te organiseren.

C. (Kees) van Aggelen

-17-

JEUGDPAGINA

AARDBEVINGEN
Wat is eigenlijk een aardbeving? Voor een antwoord op deze vraag moeten we eerst naar de aarde zelf
kijken. In het binnenste van de aarde zit een vaste kern, met daaromheen een vloeibare buiten kern van
gesmolten gesteente (de temperatuur is daar 3000 graden Celsius!). Om die vloeibare buitenkern heen zit
de kilometers dikke aardkorst, die uit vast gesteente bestaat. Maar ... de aardkorst is niet. zoals de schil van
een mooie sinaasappel. uit één stuk - op allerlei plaatsen zitten er zwakke plekken. breuken en scheuren in .
De aardbol als geheel draait in één dag om zijn as, en in één jaar om de zon. Binnenin de aarde is het
vloeibare gesteente ook voortdurend in beweging; het borrelt en pruttelt als heel dikke kokende soep.
Daarbij duwt het steeds tegen de binnenkant van de aardkorst aan. Nu is de aardkorst heel sterk. omdat hij
elastisch is en dus een beetje meerekt. Op de zwakke plekken. bij de breuklijnen, worden door de kracht
van het vloeibare gesteente delen van de aardkorst hard tegen elkaar aan geduwd. of over elkaar of langs
elkaar geschoven. Zulke botsende, tegen elkaar aangedrukte stukken aardkorst houden elkaar in evenwicht,
maar als het duwen van de vloeibare buitenkern steeds maar aanhoudt, wordt de spanning te groot - de
botsende delen kunnen het niet meer houden, schieten los en dan ... is er een aardbeving! Alle opgehoopte
energie komt op een bepaalde plaats vrij en verplaatst zich in golven door de aardkorst. Een korte
aardbeving duurt maar een fractie van een seconde, maar een zware aardbeving kan wel vijf minuten duren.
Een machine om de aardbevingsgolven te registreren heet een seismograaf.

Seismograaf
Op een grote papieren rol worden
door een inktpen de bewegingen
geregistreerd als krassen op papier.
Hoe langer de krassen zijn, des te
zwaarder is de aardbeving..
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De plaats binnenin de aarde waar de aardbeving plaatsvindt.
heet aardbevingshaard of hypocentrum. De plaats aan het
aardoppervlak die daar recht boven ligt en die zich dus het
dichtste bij het hypocentrum bevindt, heet epicentrum.
Daar wordt de aardbeving het hevigst gevoeld.
Doordat er verschillende soorten aardbevingsgolven
bestaan. snelle en langzame. kunnen seismologen
(aardbevingsdeskundigen) uit het verschil in tijdstip van
aankomst van deze golven de afstand tot het epicentrum
uitrekenen. Door een aardbeving op minstens drie
verschillende plaatsen op aarde te registreren. kunnen ze
de plaats van het epicentrum heel precies bepalen.
Het plaatje geeft daar een voorbeeld van: het epicentrum
ligt op het snijpunt van de drie cirkels.

De kracht van een aardbeving in het hypocentrum wordt uitgedrukt in een getal volgens de schaal van
Richter. Op de volgende bladzijde wordt uitgelegd hoe het getal wordt bepaald.
Een kracht van 7 op de schaal van Richter geeft aan dat het om een zware aardbeving gaat; bij 8 is de
aardbeving catastrofaal, dus met rampzalige gevolgen. De zwaarste aardbeving ooit gemeten had een kracht
van 8,9 op de schaal van Richter. Gelukkig komen aardbevingen in Nederland bijna nooit voor; de ergste
>>
aardbeving in ons land had een kracht van 5 op de schaal van Richter .
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- 18Charles F. Richter (onder) stelde in 1935 een magnitudeschaal op waarmee men de kracht van aardbevingen kan
meten.
Op het bovenste staatje is de tijd tussen de aankomst van
de snelle Primaire golven (P) en de langzamere
Secundaire golven (S) 24 seconden. De grootste uitslag is
23 Olm. De verbinding tussen de twee punten op de tijdschaal (links) en de uitslagschaal (rechts) geeft op het
snijpunt met de middelste schaal de magnitude van de
magnitude van de beving: S,O.

02

:1

~01
Ampli ~ ud'3

Magnitude

(mill imeters)

Afsland (In mijlen)

Op de tekening rechts onder is te zien hoe de aarde
tijdens een beving in beweging komt.
Er zijn vier verschillende soorten aardbevingsgolven!
Twee daarvan, de primaire en de secundaire golven,
verspreiden zich vanuit het hypocentrum (de aardbevingshaard) in rechte lijnen door de aardkorst.
Door de primaire golven wordt de aardkorst
afwisselend samengeperst en uitgerekt.
De secundaire golven veroorzaken een verticale,
zijdelings gerichte trilling (zoals bij een dik stuk touw
dat je aan een uiteinde op en neer laat slingeren).
Dan zijn er nog twee soorten golven die zich vanuit
het epicentrum langs het aardoppervlak voortplanten,
dus meebuigend met de kromming van de aarde.
Dit zijn Ingewikkelde, lange golven.
Door de ene soort, de zogenaamde love-golven,
wor den horizontale verschuivingen veroorzaakt.
De andere soort, Rayleigh-golven genaamd, hebben
een rollende beweging als een oceaangolf en woelen
daarbij lagen aarde en gesteente in een elliptisch
patroon om .

VASTe

LAnQ

..

,

zee..

Een heel bekende breuklijn is de "San Andreas" in Californië (Amerika).
Daar wordt door de breuklijn het kustgebied omhoog geschoven langs
het vaste land.
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Contactpersonen (;oois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink. Hoofd Terreinbeheer
Ben Blessing. boswachter

Telefoon: 0356214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat.

Reinigingspolitie
Telefoon 035 6950 944

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hilvefsum

I . Speelweide

2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party-restaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve

6. De Be~
7. ee~ijver

8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei

~.

=

voetpaden
verharde wegen

x Nieuwe poel

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

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats: ........................................... ..
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 17, nummer I, 2000
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822 993
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. Harder, mw. H. Toes, 2 vacatures.
minimaal f 3,65 per jaar
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo

Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet,
Helga Toes.
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterlijke inzenddatum copy: I maart 2000

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
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Een nieuwe naam, een nieuwe omslagtekening
'Webmaster" gezocht. Simpele naam voor onze internetpagina: go.to/annashoeve
Het laatste nieuws over "Hilversum Nieuw-Oost"
De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Plan voor ecoduct: precies op de juiste plaats
De heuvelrug in het Gooi
Bebouwing van Hilversum: ecologische blokkade. Flessenhals in de Utrechtse heuvelrug.
Ecoduct en aanvullende maatregelen
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje). Boswerk.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Bodemsanering fase 1 is klaar Meepraten over inrichting vijvers na bodemsanering - Bezwaar tegen
kampeervergunning gegrond verklaard - Jaarlijks overleg met G.N.R. Kerstnachtviering op Anna's Hoeve - Vroege Vogels parade 1999: plaats "72A" Bosploeg sluit werkjaar 1999 af
Ringslangen. Uitslag van de puzzel. Wat onze puzzelaars er van vinden
Nardinclant in actie op Anna's Hoeve: Zaterdag 4 maart aanleg van open plek in het bos
Uitzichtpunt op de Berg. Respect voor het wilde.
Jeugdpagina: Uilen
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: 900 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

-3-

EEN NIEUWE NAAM, EEN NIEUWE OMSLAGTEKENING
Sommigen van u was het misschien al opgevallen: dit blad ziet er een beetje anders uit dan vroeger.
In de eerste plaats is de spelling van de naam veranderd. De Courier is Koerier geworden. Hoe
komt dat zo? De naam Anna's Hoeve Courier is bedacht door onze oud-penningmeester Jan Deijs,
een van de oprichters van onze vereniging. WIe ervoor gekozen heeft de naam zo te spellen, kon
de redactie niet meer achterhalen. Er ligt niets over vast in het archief. Waarschijnlijk was het de
bedoeling een oude spelling te gebruiken. Maar het Nederlandse woord werd al een eeuw geleden
als koerier gespeld. Mogelijk heeft het woord "couranr', de ouderwets-deftige versie van "krant",
een rol gespeeld bij de keuze voor Courier: een samentrekking van Courant en Koerier.
In dit computertijdperk doet het woord courier (Engels voor koerier) veel mensen vooral denken
aan een lettertype:

Dit is de Courier, een traditionele schrijfmachineletter.

' --

Hoe dan ook, de redactie vond het begin van het millenniumjaar 2000 een geschikte gelegenheid
om de naam van ons ledenblad op eigentijdse wijze te gaan spellen. Voortaan dus de Anna's Hoeve
Koerier. Even wennen misschien, maar dat gaat snel.
En dan de omslagtekening. Nadat in juni 1984 het allereerste nummer van de Courier was
verschenen met voorop een tekening van ons tegenwoordige redactielid Hettie Barlo, deed in
november bij de tweede Courier het bruggetje van F.A van Klaveren uit Kortenhoef zijn intrede.
Vijftien jaar lang heeft dit bruggetje onze voorpagina gesierd. Nu de redactie de beschikking heeft
gekregen over een collectie prachtige tekeningen van Anna's Hoeve van de hand van de heer Rob
van It Hoff (zie ons vorige nummer), leek het ons tijd om ook een nieuwe omslagillustratie in te
voeren. De redactie hoopt dat u met haar keuze kunt instemmen!

SIMPELE NAAM VOOR ONZE INTERNETPAGINA: GO .TO JANNASHOEVE

'WEBMASTER" GEZOCHT
Sinds enige tijd is de Internetpagina van onze vereniging te vinden via de eenvoudig te onthouden
naam: go.to/annashoeve
De letters www, waarmee veel namen van internetpagina's beginnen, mogen worden weggelaten.
De eerder gepubliceerde paginanaam is overigens ook nog steeds bruikbaar!
De Vereniging zoekt een computer-hobbyist die het leuk vindt om "webmaster" van onze "site" te
worden. Een vrijwilliger, die kans ziet om er qua lay-out wat leuks van te maken. Berichtjes die
voor plaatsing op de pagina bestemd zijn, kan hij of zij via e-mail aangeleverd krijgen. Met foto's en
andere plaatjes zou de pagina verder opgefleurd moeten worden. De webmaster kan daarvoor
foto's uit ons archief in beheer krijgen, maar hij/zij zou ook zelf nieuwe actuele foto's kunnen
maken. Het bezit van een eigen computer met internet-aansluiting en ruimte voor een home-page
is wel een vereiste.
Belangstelling? Of eerst nadere informatie gewenst? Dan
graag een e-mailtjenaargerardpeet@hetnet.nl

D

{=====\

•

-4-

HET LAATSTE NIEUWS OVER "HILVERSUM NIEUW-OOSTII
Begin januari heeft de stuurgroep van het project
Hilversum Nieuw-Oost weer een bijeenkomst gehouden.
Via gemeentelijk projectleider Kees van Wieringen kan
gemeld worden dat er nog hard wordt gewerkt aan
de vervolmaking van de structuurschets.
• Op politiek niveau is men het in hoofdlijnen eens
over de voorgestelde inrichting van het gebied wat
betreft woningbouw, sport en recreatie; er wordt
echter nog gesproken over het precieze aantal
woningen en over de verschillende typen woningen
(huur/koop, hoogbouw/laagbouw, duur/goedkoop).
• Met alle betrokken partijen worden nog besprekingen
gevoerd over de vraag of de RWZI binnen het gebied
zal worden verplaatSt of naar Blaricum zal verhuizen.
Zoals bekend, zou de gemeente het liefst zien dat de
installatie naar Blaricum gaat. Over enige maanden is
er misschien uitsluitsel.
• Op verzoek van de provinde laat de gemeente een
schetsontwerp (met kostenraming) maken van de
heuvel, die bij het Wasmeer zal ontstaan nadat daar
de vervuilde grond van wielerbaan en speelweide
netjes verpakt is gedeponeerd.
Als alle politieke eindjes aan elkaar geknoopt zijn, zal een
bijgewerkte versie van de structuurschets de inspraak
ingaan, misschien in mei of juni van dit jaar. Misschien,
want er zitten veel haken en ogen aan.
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(Dit is alleen het westelijke deel
Wat bij voorbeeld te doen met het prachtige, maar 0 zo
van de Structuurschets)
kostbare, plan voor een ecoduct op Anna's Hoeve? Ook
dit moet in de uiteindelijke structuurvisie voor Hilversum
Nieuw-Oost worden opgenomen. Een inleiding in de ecologische
problematiek en een samenvatting van het plan vindt u op de volgende pagina's.

PLAN VOOR ECODUCT: PRECIES OP DE JUISTE PLAATS

DE UTRECHTSE HEUVELRUG EN HET GOOI
Wie op een "natuurkundige" kaart van Nederland kijkt. met grondsoorten enIof hoogteaanduidingen, ziet in één oogopslag dat het Gooi landschappelijk deel uitmaakt van de Utrechtse
Heuvelrug. Deze is tijdens de voorlaatste ijstijd, ruwweg een kwart miljoen jaar geleden, ontstaan
als een verzameling van stuwwallen. De Utrechtse Heuvelrug begint bij de Grebbeberg in
Rhenen en eindigt bij de Eukenberg langs de rand van het Gooimeer, tussen Huizen en OudValkeveen. De hoogste top is de Amerongse Berg: 68 meter boven NAP.

De Utrechtse Heuvelrug maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Sinds
27 oktober J 999 is het meest zuidelijke deel van de Heuvelrug, ongeveer ten zuiden van de
snelweg Utrecht-Arnhem (AI2), een "Nationaal Park in Oprichting'. Zodra de eigenaren,
bestuurders en beheerders een gezamenlijk beheers- en inrichtingsplan voor dit natuurgebied
>>
hebben gemaakt, kan het een echt Nationaal Park worden.
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Door allerlei omstandigheden is het
nog niet mogelijk om aan het middendeel (rondom Vliegbasis Soesterberg)
en het noordelijke deel (de Vuursche
bossen en het Gooi) dezelfde status
te geven. Echter,natuurlbeheerders
en overheden zijn zich ervan bewust
dat ook deze gebieden grote natuurwaarde hebben, zodat er heel voorzichtig en doordacht mee moet worden omgegaan. Een fraaie brochure
die vorig jaar over de Utrechtse
Heuvelrug is uitgebracht, draagt de
toepasselijke (bewust dubbelzinnige)
titel "Heel de Heuvelrug"!

DE HEUVELRUG IN HET GOOI
Het is boeiend om op een gedetailleerde plattegrond te zien hoe de Utrechtse Heuvelrug zich in
het Gooi manifesteert.
Tussen Maartensdijk en Soest is er van een heuvelrug nauwelijks sprake. De hoogte van het terrein
komt amper boven 4 m uit. Landgoed Pijnenburg halverwege Maartensdijk en Soest ligt op slechts
2.6 m hoogte. Maar de Biltse en Vuursche bossen staan wel met elkaar in verbinding.
In de bossen van Hoge en Lage Vuursche is wat meer hoogteverschil te vinden. tn het oosten,
tussen het Baarnse Bosbad en Baarn, reikt het Roosterbos tot li,S m. Hoogste heuvel in de
Vuursche bossen is de Wolfsdreuvik, even ten oosten van de Hooge Vuurscheweg: 20,7 m. De
Lage Vuursche is het hoogst bij huize Klein Drakensteyn: 8,5 m. In het westen vindt men de
tweeling-heuvel Hengstenberg I Bosberg die tot 20,2 m komt. Deze tweeling vormt het begin van
de westelijke, "Hilversumse" heuvelrug in het Gooi, met de toppen ZwaJuwenberg (15.8 m),
Zwarteberg (15,9 m), Hoomeboeg (24 m), Hoogt van 't Kruis (25 m), Boomberg (23 m) en
Trompenberg (21 m). Tussen het Hoogt van 't Kruis en de Boomberg hebben de heuvels geen
naam, maar dat hier een heuvelrug ligt. weet iedere Hilversumse fietser! Ten noorden van de
Trompenberg is het vrijwel afgelopen: het Spanderswoud komt nog maar tot 7 m (aan de
oostkant), en de hoogte van de Franse Kampheide aan de zuidrand van Bussum is ongeveer 5 m.

Aan de noordkant van de Vuursche bossen ligt de Monnikenberg: een naam die hoogte suggereert.
Hier begint echter juist weer een strook laaggelegen natuurgebied, dat zich voortzet in Anna's
Hoeve en het laarder Wasmerengebied. Afgezien van de door mensenhanden aangelegde heuvels,
waaronder "de Berg" (23,1 m) is de hoogte van Monnikenberg en Arma's Hoeve niet meer dan 3 à
4 m boven NAP. Vandaar dat hier enkele natuurlijke grondwatervennetjes konden ontstaan. (De
Laarder Wasmeren hebben altijd een hogere waterstand gehad. als gevolg van een
ondoordringbare bodemlaag waar het regenwater niet doorheen kon.)
Pas bij 't Bluk op de Zuiderheide begint het weer te heuvelen. De noord-oostelijke tak van de
Utrechtse Heuvelrug in het Gooi begint met de heuvel van het St. Janskerkhof (23,1 m), gevolgd
door die van de Larense watertoren (28 m). Via Ziekenhuis Gooi-Noord (het vroegere HoogLaren) en de Blaricummerheide stijgt het landschap verder tot aan het hoogste punt van het Gooi:
de Tafelberg (36,4 m, indusief een door mensen aangelegd uitzichtheuveltje).

»
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Op de Tafelbergheide vindt u nog twee "subtoppen" van 27,8 m. Oostwaarts liggen het
Huizerhoogt, de Warandebergen en de Woensberg. Het hoogste punt van deze ''zijtak'', die iets
later in de historie is ontstaan, is 22,3 m. Verder noordwaarts vanaf de Tafelbergheide vindt men
de SijSjesberg (26,6 m), en aan de oostkant van de Umitische heide een naamloos heuveltopje van

14,3 m.
Tenslotte de eerdergenoemde Eukenberg: ook t4,3 m, maar dat is weer indusief een aangelegde
uitkijkheuvel. Iets naar het noordoosten vindt men nog de Aalberg, een lager uitzichtheuveltje
vlakbij de kust. Tussen Huizen en Oud-Valkeveen verdwijnt de Utrechtse Heuvelrug zoetjes in de
vroegere Zuiderzee. Strandbezoekers weten dat de bodem hier maar heel langzaam afloopt: ie
kunt honderden meters de ''zee'' inlopen.

BEBOUWING VAN HILVERSUM: ECOLOGISCHE BLOKKADE
De bebouwing van Hilversum vormt,
ecologisch gezien, een drastische onderbreking in de natuur van de Utrechtse
Heuvelrug. Vroeger stonden de Gooise
natuurgebieden (met name het loosdrechtse bos en het Corversbos) ook
langs de westkant van Hilversum met
elkaar in verbinding. De aanleg van de
Gooise Vaart in de , ge eeuw was nog
niet zo'n grote ingreep. In de jaren 30
van de 20e eeuw ontstond echter het
Hilversums Kanaal met haven- en hedrijventerrein. Vanaf de jaren 60 volgden nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen: het Zeverijnkwartier, Kerkelanden en het wijkje tussen de rechtgetrokken en de voormalige loosdrechtseweg (thans Van Ghentlaan).
Alleen aan de oostkant staat de Gooise
natuur nog in verbinding met de rest
van de Utrechtse Heuvelrug: via Anna's
Hoeve en het laarder-Wasmerengebied, '
en de aangrenzende (Utrechtse) bossen
van conferentie-oord Drakenburgh en
van Amerpoort I Nieuwenoord en
Eemeroord (woonoorden voor
verstandelijk gehandicapten).

Ecologische HooFdstructuur op zijn smalst

FLESSENHALS IN DE UTRECHTSE HEUVELRUG
Op deze plek is de verbinding tussen de Vuursche bossen en het Gooi niet meer dan I km breed,
en de westelijke helft van die ene kilometer is water, van het Grote laarder Wasmeer. Voor
grondgebonden fauna (dieren) is de verbindingsstrook dus slechts een paar honderd meter breed:
de Ecologische Hoofdstructuur op zijn smalst, een flessenhals. Bovendien bevindt zich hier ook een
infrastructurele kruising, gevormd door de spoorlijn. de A27 en de Weg over Mna's Hoeve: een
bijna niet te nemen hindernis voor fauna (en flora).

»
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Onderzoek heeft uitgewezen dat in de loop der jaren dan ook een zekere verarming in flora en
fauna heeft plaatsgevonden. In vergelijking met de "echte" Heuvelrug zijn verscheidenheid en
spreiding van soorten in het Gooi kleiner. Allerlei dieren van de Heuvelrug. zoogdieren, amfibieën,
reptielen en insecten. komen kennelijk niet door deze flessenhals, waardoor er te weinig
genetische uitwisseling plaatsvindt tussen de dieren van de Heuvelrug en de dieren van het Gooi, en
waardoor het Gooi niet herbevolkt wordt door verdwenen soorten.
Om dit probfeem althans gedeeltelijk weg te nemen kwam men bij het Goois Natuurreservaat
(GNR) op de gedachte voor een ecoduct over de Weg over ArlOa's Hoeve. Een ecoduct, ook wel
natuurbrug genoemd, is een zeer breed. met bomen, struiken en heide begroeid viaduct voor
grote en kleine dieren. Op instigatie van het GNR is er daarop een plan voor de uitwerking van
zo'n ecologische verbindingszone gemaakt door het externe adviesbureau Waardenburg.

ECODUCT EN AANVULLENDE MAATREGELEN
In de rapportage van Bureau Waardenburg wordt aannemelijk gemaakt dat het voor mens en dier
het beste zou zijn als er een ecoduct met een boven breedte van minimaal SO m wordt aangelegd,
en wel tussen deAl7 en de Berg (zie kaartje). Naast de begroeiing zouden op het ecoduct ook een
fietspad (van schelpengruis). een wandelpad en een halfverhard autospoor (voor bestemmingsverkeer) moeten komen. Zo zou de hindernis die gevormd wordt door de Weg over Anna's Hoeve
kunnen worden geslecht.

»
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-8Maar in deze drukke omgeving staat of valt zo'n plan bij het wegnemen van andere hindernissen.
Ook hier is aandacht aan besteecl. Nu loopt er al een stobbenwal onder het viaduct van de Al7
door. lets soortgelijks zal er worden ingericht op de plaats waar de spoorlijn de A27 kruist. Verder
bestaan er plannen voor een tunnel voor klein wild en amfibieën onder het spoor door, zou het
hekwerk van de Monnikenberg moeten worden aangepast, wordt een speàale spoorwegovergang
voor reeën overwogen, en zou er bij het ecoduct nog een nieuwe poel worden aangelegd, waarbij
de greppels ten zuiden ervan zouden moeten worden uitgediept om doorgangen te maken voor
amfibieën. Men ziet zelfs de mogelijkheid dat de gevaarlijke spoorwegovergang in de A1bert
Schweitzerweg wordt omgevormd tot een gecombineerde fiets/faunatunnel. Ideeën genoeg voor
allerlei maatregelen. Het schijnt dat ook Rijkswaterstaat en de NS er niet onwelwillend tegenover
s~aan.

Met het oog op de toegankelijkheid voor dieren zou het ecoduct zo laag mogelijk moeten zijn. Ook
is er dan minder grondtransport nodig en hoeven er niet zoveel bomen te worden gekapt. Om
toch een maximale doorrijhoogte voor het verkeer te behouden, zou de Weg over Arma's Hoeve
gedeeltelijk moeten worden ingegraven. Omdat dit een grote ingreep is, lijkt het verstandig de Weg
over Anna's Hoeve dan maar meteen te verleggen. zodat hij met een fietspad achter de Berg langs
loopt. Bijkomend voordeel is dat de Berg dan weer echt bij Anna's Hoeve zou horen. Het huidige
fietspad zou blijven bestaan, maar dan met schelpengruisverharding.

Lengteprofiel ecoduct Annas Hoeve

Door ingraving van het nieuwe tracé zou het Wasmeer ook zo min mogelijk geluids- en
verlichtingshinder van weg en verkeer ondervinden. Voor de uitvoering hiervan formuleerde
Bureau Waardenburg drie opties:
I.

2.

3.

Weg en fietspad in een tunnel bak (niet afgebeeld). Voordeel: de minste geluids- en
verlichtingshinder. Nadelen: geen oversteekmogelijkheid voor mens en dier; zeer kostbaar.
Weg en fietspad iets onder het maaiveld. met aan de Wasmeerzijde een geluidswal (zie
plaatje). Nadeel: geen uitzicht over het Wasmeer voor fietsers. Voordelen: betrekkelijk
weinig geluids- en verlichtingshinder; oversteekmogelijkheid; minder kostbaar dan optie I.
Weg iets onder het maaiveld achter een geluidswal aan de Wasmeerkant, fietspad ongeveer
even hoog als geluidswal. Nadelen: geluids- en verlichtingshinder door verhoogd fietspad
(brommers, lantaarnpalen); moeilijker over te steken. Voordelen: minder kostbaar dan I.;
voor fietsers uitzicht over Wasmeer.

In alle gevallen zou er sprake zijn van een voetbrug over de westzijde van het verlegde wegdeel (zie
plaatje). Een wandelpad langs de oever van het Wasmeer zou in verbinding komen te staan met de
voetbrug en het ecoduct. Verder zouden op twee plaatsen onder de nieuwe weg door faunabuizen
moeten worden aangelegd voor dieren met een kleinere actieradius die het ecoduct misschien niet
kunnen bereiken, of dieren die een vochtige omgeving nodig hebben. Aan de westkant van het
nieuwe tracé zou de weg aan weerszijden moeten worden beplant met bomen waarvan de kronen
elkaar raken over de weg heen, voor dieren die zich via bomen verplaatsen. Indien een geluidswal
wordt opgeworpen zou men er een overwinteringsplek voor vleermuizen in willen aanbrengen (zie
plaatje).
>>
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Het Bureau Waardenburg adviseert verder dat weg, ecoduct en andere faunapassages klaar zouden
moeten zijn voordat men grootschalig met de rest van het project Hilversum Nieuw-Oost aan de
gang gaat, zodat er voor de aanwezige fauna bijtijds een uitwijkmogelijkheid geschapen is.
De kosten van de uitvoering van dit prestigieuze plan worden geraamd op ongeveer 10 miljoen
gulden exclusief btw. De gemeente verwacht dat de totale kosten om en nabij de IS miljoen
komen te liggen. Dit bedrag staat geheel los van de financiering van de overige plannen voor
Hilversum Nieuw-Oost. Nieuwe subsidiebronnen %ullen moeten worden aangeboord, zowel door
de gemeente als door het GNR.
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Prindpedoorsnede optie 2: weg en fietspad achter geluidswal. indusief faunabuis
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Prindpedoorsnede optie J: weg achter geluidswal, fietspad hoger.
In dit plaatje zijn, behalve de faunabuis, ook de voetbrug, kroonsluIting bomen en de
vleermuisvoorziening ingetekend
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WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
cm boven NAP
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peildatum vanaf 1/ 1/1999

Op donderdag 25 november was de waterstand van de oostelijke vijvers gezakt tot minder dan
1,45 m boven NAP. In december 1996 stond het water ook ongeveer zo laag. Toen viel
onverwachts de vorst in. De gemeente durfde voor de veiligheid van de schaatsers daarna geen
water meer bij te pompen. Toen begin februari 1997 de dooi doorzette. was het resultaat te zien:
massale vissterfte in alle vijvers.
Om herhaling hiervan te voorkomen. maar ook om het giftige bodemslib onder water te houden,
heeft de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve per brief aan de Dienst Waterbeheer en
Riolering (DWR) gevraagd om verhoging van de waterstand. DWR is de uitvoerende dienst van het
Hoogheemraadschap AmsteI. Gooi en Vecht, de organisatie die sinds januari 19970ffideel
verantwoordelijk is voor het water van A,ma's Hoeve.
Na de nodige touwtrekkerij tussen ambtenaren van DWR en van de Gemeente Hilversum. is op
dinsdag 7 december eindelijk de grondwaterpomp in de Riebeeckvijver aangezet. Daarmee werd
de Speelweidevijver weer bijgevuld. De daling van de waterspiegel in de oostelijke vijvers was
intussen vrijwel tot stilstand gekomen, op een peil van t,3 t m: op dat moment kennelijk de
grondwaterstand. Dit peil was echter veel te laag. Grote delen van de oevers, bedekt met zwaar
giftig slib, lagen droog. Dank zij overvloedige regenval in december is het water in de oostelijke
vijvers weer gestegen tot een aanvaardbaar peil. Op oudejaarsdag werd de hoogste stand bereikt:
184 cm boven NAP. Dat was helaas net niet genoeg om ook de Oude Poel (die via twee
overstortpijpen in verbinding staat met de Vijver van het Witte Strandje) bijgewld te krijgen.
De Poet staat nog op grondwaterniveau, dus aan de lage kant.

BOSWERK
Leden van de bosploeg zullen op zaterdag 4 maart meehelpen met de actie van Nardindant (zie
bericht elders in dit blad). Daarnaast wordt er regelmatig op woensdagmiddagen van half twee tot
half vier in Anna's Hoeve gewerkt: Amerikaanse vogelkers verwijderen, zwerfvuil opruimen en
diverse andere klusjes. Bij slecht weer wordt er niet gewerkt. Zin om eens mee te doen? De
bosploeg kan altijd versterking gebruiken. Speciale voorkennis is niet vereist, en materiaal is
aanwezig. De coördinator vertelt u graag wanneer de eerstvolgende werkmiddag zal zijn.
(Meijndert Ruitenberg. tel. 6832 762).

*
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit de berichten die in de afgelopen maanden op onze "site" hebben
gestaan (of. voor de meest recente berichten, nog steeds staan).

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

BODEMSANERING FASE 1 IS KLAAR
De Grontmij is in opdracht van de Provincie Noord-Honand van eind juni tot begin november bezig
geweest met de eerste fase van de bodemsaneringen in Anna's Hoeve. Dit omvatte het afgraven
en afvoeren van de teer-kern in en rondom de voormalige wielerbaan .
Het ging om minstens 6000 m3 sterk vervuilde grond. Van de wielerbaan
is niets meer over. Van het voormalige clubhuisje van wielerclub De
Adelaar, dat al een ruïne was, rest nog slechts een puinhoop.
Er moeten nu nog twee grote saneringsklussen volgen.
Voor sanering van de Speetweide van Anna's Hoeve zijn de plannen wel klaar, maar is de
financiering nog niet rond. Het rijk moet 90% betalen, de provincie 2 ,5 %, de overblijvende 7,5 %
komt voor rekening van de gemeente Hilversum.
Voor de sanering van het Laarder Wasmerengebied en de vijvers van Anna's Hoeve is onlangs
het wettelijk verplichte Saneringsonderzoek uitgevoerd.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is hiervoor de eerstverantwoordelijke organisatie,
"de club die de kar trekt" .
Er ~ijn diverse saneringsvarianten onderzocht. Het provinciebestuur heeft inmiddels ingestemd
met een van de saneringsvarianten.
Het wachten is nu op een financiêle toezegging van het Rijk. De vooruitzichten lijken gunstig.
Het is bedoeling in het komende jaar een sanerings-PLAN op te stellen. Dat is de (wettelijk
voorgeschreven) volgende fase in het saneringsproces.

»

•
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MEEPRATEN OVER INRICHTING VIJVERS NA BODEMSANERING

Oe Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is uitgenodigd om een afgevaardigde aan te wijzen
voor de (ambtelijke) "Werkgroep Uitwerking Ecohydrologische inrichting Laarderwasmeren en
Anna's Hoeve".
In deze werkgroep hebben o.m. ook de Provincie Noord-Holland en de Stichting Goois
Natuurreservaat zitting, alsmede de Dienst Waterbeheer en Riolering (het uitvoerende orgaan van
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
De werkgroep is ingesteld in verband met het maken van het "Saneringsplan" voor de
toekomstige sanering van de Laarder Wasmeren en van een aantal vijvers, die samen worden
aangeduid als "Wateren 11". Het betreft de vijvers van Anna's Hoeve, de Riebeeckvijver, de
Laapersvijver en het "ven achter het sportpark" (thans Arenapark). Van al deze vijvers zal de
bodem worden gesaneerd door de sliblaag, die vol gifstoffen zit, af te voeren.
De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep staat voor eind januari op het programma.

BEZWAAR TEGEN KAMPEERVERGUNNING GEGROND VERKLAARD
De Gemeente had party~;taurant Anna's Hoeve toestemming
gegeven om met het Pa$&- en Pinksterweekend gasten te laten
kamperen op het parkeerterrein tegenover het restaurant.
Er mochten per nacht maximaal 5 1tkampeermiddelen" staan.
Onze Vereniging heeft, evenals het Goois Natuurreservaat.
bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. Wij zijn van mening dat
recreatieve ovemachtingen niet in het natuurgebied Anna's Hoeve thuishoren.
Op dinsdagavond 7 september zijn onze bezwaren behandeld in een zitting van de gemeentelijke
Commissie Bezwaar- en Beroepschriften. Op 26 september heeft deze commissie aan B&W
geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en de verleende vergunning in te trekken. B & W
hebben op 19 oktober hiertoe inderdaad besloten. Het partyrestaurant heeft 6 weken (vanaf 29
oktober) de tijd om tegen deze beslissing beroep in te stellen bij de rechtbank.

JAARLIJKS OVERLEG MET G.N.R.
Op 19 november heeft het jaarlijkse overleg plaatsgehad tussen het bestuur van de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en de staf van de Stichting Goois Natuurreservaat. Ditmaal was het tevens een kennismaking met nieuwe medewerkers
van het G.N.R., met wie we veel te maken zullen krijgen. Het gaat om Poul Hulzink,
nieuw Hoofd Terreinbeheer, en Jeanette van Schaik, nieuwe Regiobeheerder Zuid,
waar ook Anna's Hoeve onder vatt.
Zoals gewoonlijk passeerde een hele rij onderwerpen de revue die te maken hebben met het
beheer van natuurgebied Anna's Hoeve.
Een greep: Mogelijke inschakeling van de Werkgroep Nardindant om ergens in een saai bos in
Anna's Hoeve een ecologisch waardevolle open plek te maken. Fietscrossen op de Berg en de
Dudokheuvet in Anna's Hoeve. Overlast van hondenclubs, vooral als deze alarmpistolen
gebruiken. Begeleiding bij het vrijwillige boswerk en de acties van de Nassauschool. Onderhoud
aan de wandetroutes door Anna's Hoeve. Aanleg van nieuwe faunapassages. En nog veel meer.
Niet alle problemen zijn een-twee-drie oplosbaar, maar er is sprake van een goede samenwerking
om tot een zo goed mogelijk beheer te komen.
Teleurstellingen kregen we ook te verwerken. Het aanleggen van een uitzichtpunt op de Berg is
voorlopig uitgesteld. (Eerder zag het er naar uit dat dit in het najaar van 1999 zou plaatsvinden.)
En een voorlopig herstel van de verwaarloosde invalidenvisplaats, waar we op gehoopt hadden,
zit er niet in. Bij de toekomstige sanering van de waterbodems zal de steiger zeker verdwijnen, en
»
als het aan ons ligt komt er daarna natuurlijk een nieuwe, betere vissteiger voor terug!

•
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De Kerstnachtviering in de open lucht zal dit jaar plaatsvinden op de Speelweide
van Anna's Hoeve. Medewerking wordt verleend door het Gospelkoor "Revelation" en door ds.
Kees van Atten. De viering begint op 22.30 uur op vrijdagavond 24 december.
De Kerstnachtviering in de open lucht werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Naar de toen
gekozen locatie (de Hoorneboegseheide achter begraafplaats Zuiderhof) kwamen veel meer
mensen dan waarop gerekend was. Daarom is nu gekozen voor een plek met veel ruimte.

:

(Naschrift: Als gevolg van de hevige regenval heeft de organisatie op vrijdagmiddag 24 december moeten
besluiten om de viering niet door te laten gaan in de epen lucht. Gelukkig kon er worden uitgeweken naar
de nabijçelegen Ontmoetingskerk. - Redactie Koerier)

VROEGE VOGELS PARADE 1999: PLAATS "72A.....

\- -

Op 26 december heeft VARA's Vroege Vogels de jaar1ijkse lijst gepubliceerd met leden- of
donateursaantallen van Nederlandse natuur- en milieu-organisaties. Dit jaar staan 97 landelijke,
provinciale en regionale organisaties op de lijst, met in totaal ruim 3,7 miljoen leden en donateurs
(inclusief dubbeltellingen).
Grootste is de vereniging Natuurmonumenten met 950.000 leden. Kleinste op de lijst, nummer 97,
is het Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu met 60 aangeslotenen.
Het Goois Natuurreservaat, waarmee de Steunstichting van het GNR wordt bedoeld, staat met
4946 donateurs op de 44e plaats.
Op enkele uitzonderingen na, bevat de lijst geen plaatselijke organisaties. Onze vereniging zou
met haar 858 leden (eindstand van 1999) passen tussen de nummers 72 (Organisatie voor
Duurzame Energie) en 73 (Zoogdiervereniging), vóór o.a. de Heymans en Thijsse Stichting,
Stichting Mondiaal Altematief en de Stichting Reinwater.
Hoewel onze Vereniging in 1999 in totaal 47 nieuwe leden kon inschrijven, is het ledental netto
toch met 27 gedaald. van 885 tot 858. We verloren 74 leden door overlijden, opzegging (vaak
wegens verhuizing), of het niet betalen van de contributie.

BOSPLOEG SLUIT WERKJAAR 1999 AF
Op woensdag 22 december is de Bosploeg van de Vereniging
voor het laatst in 1999 aan het werk geweest in Anna's Hoeve. Het veldje aan de kop van de Bergvijver werd ontdaan
van de voortwoekerende Amerikaanse vogelkers.
In 1999 heeft de Bosploeg 20 x in het veld gewerkt, bijna
altijd op woensdagmiddag, gemiddeld met 3 mensen
gedurende 2 uur.
Daarnaast werd er op vier zaterdagochtenden in het voorjaar schoonmaakwerk verricht met
HALT-jongeren. En op woensdag 20 oktober was er de heide-actie met twee schoolklassen van
de Nassauschool.
Het totaal aantal door vrijwilligers in Anna's Hoeve gemaakte werk-uren is daardoor uitgekomen
op 230. Dat is iets meer dan in 1998 toen het urentotaal bleef steken op 222.
De bosploeg is van plan om in januari 2000 met frisse moed opnieuw aan de slag te gaan.

D

{::l::l::l::lC:\

Ons Internet-adres is:

go. toIannashoeve

•
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RINGSLANGEN
Een kort berichtje over ringslangen. De boswerkploeg heeft in
het najaar de broeihoop doorzocht, maar geen spoor van eierschalen gevonden. Dit is jammer, maar het zou waarschijnlijk
een klein wonder zijn geweest als er in het eerste jaar al
succes was geboekt. De aanhouder wint, en daarom zal in
april deze broeihoop weer in volle glorie worden hersteld. Verder zullen nog broeihopen worden
aangelegd in de buurt van de Nieuwe Poel en aan de kop van de Bergvijver, waar door een trouwe
visser als onze oud-penningmeester Jan Deijs waarnemingen van zwemmende ringslangen zijn

gedaan.

UITSLAG VAN DE PUZZEL
In het vorige nummer van de 'Anna's Hoeve Koerier' stond een kruiswoordraadsel. Misschien een
beetje aan de pittige kant, maar er waren toch 13 mensen die het goede antwoord Inzonden. Ook
grepen verschillende jnzenders de gelegenheid aan om de vereniging aan te moedigen door te gaan
met het goede werk. Deze reacties worden u zeker niet onthouden.
De oplossing van de puzzel was REGENWOUD.
De winnares is aangewezen door het lot. Haar naam is mevrouw Bogerman - Voorham. Zij heeft
inmiddels een cadeaubon van f 50, = ontvangen.
Het plan is om in de toekomst wel vaker een puzzel in de Koerier op te nemen.

WAT ONZE PUZZELAARS ER VAN VINDEN
Anna~ Hoeve een mooi gebied.

Waar een ieder van geniet.

Laat het blijven zoals het is!
Anders wordt het een gemis.
En ook de Anna~ Hoeve Courier.
la. die lees ik met plezier!
Mevr. Eerenberg
Geen woningen maar natuur. Zet je schrap Vereniging tot Behoud van Arma's hoeve.
Mevr. A M. Bogennan - Voorham

Als nieuw lid de eerste Anna's Hoeve Courier ontvangen. Alle lof O\fl3l" dit goed verzorgde blad
Inhoud interessant, druk prima. Heb ik wel eens anders meegemaakt. En ik weet hoeveel werk er
In zo bladgaat zitten voor het naar de leden kan. Voor de pentekening op blz. 5 mijn bijzondere
lol Hoop er nog vele van Rob van tHoR te zien te krijgen!
W. Rotennundt

n

Laat jong en oudAnna~ Hoeve blijven steunen.
A Leibbrand - de Jong

(Wordt vervolgd)
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ZATERDAG" MAART: AANLEG VAN EEN OPEN PLEK IN HET BOS

NARDINCLANT IN ACTIE OP ANNA'S HOEVE
tn de krant heeft u misschien wel eens iets gelezen over de Werkgroep landschapsbeheer
Nardindant. zo genoemd naar de middeleeuwse naam voor het Gooi. Deze werkgroep bestaat uit
vrijwilligers die zich ten doet stellen een bijdrage te leveren aan natuurontwikkeling en het behoud
en herstel van natuurterreinen. De werkgroep doet van alles en nog wat in natuurgebieden. Een
greep uit de activiteiten: bomen ringen, takken in rillen leggen, heide plaggen, amfibieënpoelen
uitgraven, bloemrijke graslanden hooien, wilgen knotten, oude bunkers geschikt maken voor
vleermuizen, noem maar op.
Nardindant is gespecialiseerd in natuurtechnisch bosbeheer. Een aantal leden van de werkgroep
heeft al sinds begin jaren '80 professionele ervaring met dit bosbeheer, o.a. in het Spanderswoud.
Kenmerkend voor dit natuurtechnisch bosbeheer is dat er in monotoon {cultuur)bos leeftijdsvariatie wordt aangebracht, met kruid-, struik- en boomlagen. Dit gebeurt vooral door open
plekken in het bos te maken met een doorsnede van I à 2 maal de boomhoogte. Om zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke processen (denk aan storm) worden de bomen met kluit en al
omgetrokken en blijft het dode hout in het bos achter. Dit heeft in het Spanderswoud de afgelopen
twintig jaar geleid tot een enorme toename van diversiteit van zowel flora als fauna: vogels,
loopkevers etc.

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve koesterde al enige tijd het idee om in een aantal
naaldboompercelen zulke open plekken te creëren. Op zo'n open plek kan het bos zich op
natuurlijke wijze verjongen. Er zullen in het dennenbos (in het verleden aangeplant voor de
houtproductie) versdlillende boomsoorten gaan groeien, waaronder ook loofbomen.
In overleg met de terreineigenaar, het Goois Natuurreservaat, is contact gelegd met Nardindant,
met als resultaat dat de werkgroep op zaterdag .. maart as. enkele tientallen bomen zal gaan
omtrekken in een perceel met grove dennen bij de spoorlijn achter in Anna's Hoeve (vlakbij de
Nieuwe Poel). De groep beschikt over het juiste gereedschap voor dit soort klusjes. WIe wil
komen meehelpen Is van harte welkom. Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats tegenover
het partycentrum Anna's Hoeve. Eventueel brood meenemen. Voor drinken wordt gezorgd.
WIe alleen wil komen kijken, is ook welkom.
Indien u meer wilt weten over deze werkgroep en zijn bezigheden, kunt u informatie krijgen via dit
adres en telefoonnummer: Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, Koningsstraat I 15,
121 1 NM Hilversum, tel. 035 6240 040.

DE JAARVERGADERING van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zal plaatsvinden op
maandagavond 17 april as.

•
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UITZICHTPUNT OP DE BERG

Het GNR heeft reeds geruime tijd het voornemen te komen tot de inrichting van een uitzichtpunt
op de berg van Anna s Hoeve. Er is al jaren geleden een voorstel voor gemaakt. Dit voorstel is nu
door diverse mensen kritisch bekeken op allerlei punten. zoals impact op het landschap,
stijl/vormgeving en uitstraling, beheer en onderhoud, kostenniveau enzovoort.
Het voorstel dat er lag week op een aantal aspecten wezenlijk af van wat het GNR heden ten dage
voor ogen heeft. Om deze reden vindt er op dit moment een heroverweging plaats. Een
uitzichtpunt op de Berg is gewenst, maar het zal een meer ingetogen karakter dienen te krijgen.
(Deze infonnarie is ons door het GNR verstrekt op verzoek van het bestuur van onze vereniging. Reel)

RESPECT VOOR HET WILDE
Het is een beetje typisch Hollandse discussie: zijn de grote
grazende zoogdieren die op verscheidene plaatsen in Nederland
op natuurterreinen rondlopen nu wild of niet? Volgens de
natuurontwikkelaars, de vertegenwoordigers van een nieuwe
richting in de natuurbescherming wel, volgens de
dierenbeschermers niet.
De discussie heeft alles te maken met de vraag of we deze
runderen en paarden in de vrije natuur dood mogen laten gaan.
bijvoorbeeld in geval van ziekte, of in een barre winter, van de honger?
Als het om echt wilde dieren gaat, zoals konijnen of herten, dan mag dat.
Gaat het om gedomesticeerde dieren, dan vinden sommigen dat een vorm van
BEGRÄziNG
dierenmishandeling. Het is een dilemma, zeker wat runderen betreft. Veel
wilde soorten stierven al lang geleden uit. De runderen die nu als 'grote
grazers' worden ingezet, zijn uit veredelde runderrassen 'teruggefokr, maar
missen nog altijd veel van het wilde gedrag waarmee hun voorouders wisten
te overleven. Volgens filosofen van de Universiteit Wageningen ligt het
probleem erin dat de dierenbeschermers de dieren als individuen, met
individuele rechten, beschouwen, terwijl de natuurbeschermers ze juist als .
een onderdeel van de natuur zien. Beide groepen kunnen alleen dichter bij
elkaar komen als de dieren als groep met respect worden behandeld. Dit
betekent bijvoorbeeld dat in een strenge winter niet wordt ingegrepen als er
maar enkele dieren sneuvelen, maar wel als de hele groep wordt bedreigd.

Uit maandblad EOS

•
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JEUGDPAGINA

UILEN
In Nederland komen verschillende uilen voor, nl. de steenuil, de velduil, de kerkuil, de ransuil en de
bosuil. Het zijn interessante vogels, die we niet elke dag tegenkomen. Uiten zijn voornamelijk
avond- en nachtdieren. maar jagen soms ook overdag. In het verleden waren de mensen nog wel
eens bang voor deze vogels, vooral als men hun onheilspellende geluid hoorde. Desondanks heeft
men in de oudheid en in sprookjes de uil een bijzondere plaats gegeven.
Het verenpak van uilen bestaat vrijwel geheel uit donsveren. Hierdoor kunnen uilen geruistoos op
hun prooi jagen. Als we de korte maar brede kop bekijken, vallen de groté ronde ogen het eerst
op. De ogen zijn omgeven door kransen van veertjes. 's Nachts kunnen ze urtstekend zien doordat
hun pupilten wijd geopend zijn. Dit kan je vergelijken met de katachtigen. Het Is net of uiten een
starende uitdrukking hebben. Dit komt omdat ze hun ogen niet kunnen bewegen. Toch hebben ze
een breed gezichtsveld want uiten kunnen hun kop ver omdraaien. Naast een scherp gezicht,
hebben ze een uitstekend gehoor.
De korte, sterk gekromde scherpe snavel, waarmee de prooi wordt verslonden. is opvallend. In
tegenstelling tot roofvogels slikken uilen de prooi bijna geheel in. Haren, botjes en veren die niet
verteren worden later als braakballetjes uitgespuugd. Dit noemen we uilenballen.
Ook de scherpe klauwen van uilen vallen op. Hun poten zijn met een laag donsveren bedekt.
terwijl roofvogels hoomschildjes op de poten hebben. Een van de twee achtertenen kan de uit naar
vor·en keren. We noemen dit een keerteen.
De eieren van uilen zijn rond en wit. De uilskuikens
hebben een wit donspakje. In het begin
zijn hun ogen nog gesloten.

De KERKUil «(jP) heeft zijn nest vaak in holle
bomen, kerktorens of oude schuren.
Zijn veren zijn lichtbruin tot geel van kleur en
hier en daar wit gespikkeld. Zijn ogen zijn zwart.
Hij jaagt in moerassen, boven sloten en
wegbermen op muizen, vogeltjes en insecten.
Kerkuilen nuttigen veel spitsmuizen, terwijl andere
uilen meer veld· en huismuizen verorberen.

--

De VELDUIL ("'i.:» wordt wel gezien in
parken en plantsoenen, maar vooral
boven velden, vandaar zijn naam. In laag
struikgewas is zijn nest te vinden.

»

•

-18-

Het STEENUllTJE (cr) is de kleinste van de uilen.
Het dier heeft grote gele ogen. Hij jaagt vooral
tijdens de ochtend- en avondschemering op grote
insecten. regenwormen en kleine zoogdieren.
Soms is hij ook overdag te zien. HaJfopen
landschappen, met name nabij boerderijen en
oude boomgaarden hebben zijn voorkeur.
Hun broedplaatsen zijn o.a. te vinden in knotwilgen en holten onder bomen maar ook
in gebouwen, houtstapels of konijnenholen.

De RANSUtl (<>Ij») is te herkennen aan
zijn oorpluimen, vandaar dat deze vogel
wel ooruil wordt genoemd. Het zijn
voornamelijk oude nesten zoals
kraaien- of roofvogelnesten. waar deze
bruin-gele uil broedt.
Hij jaagt in de nacht en schemering op
kleine vogels en muizen.

De BOSUil (cr) lijkt op een kleine ransuil, maar
dan zonder oorpluimen. Hij is stevig gebouwd
en jaagt zelden overdag. De bosuil is de uil van
alle griezelfilms vanwege zijn jammerend nachtelijk
"hoe-oe" gezang.
Hij zit graag in bossen. vandaar de naam.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

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

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna1s Hoeve

I. Speelweide

2. Speelweidevijver

HILVERSUM

3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel

4. Partyrestaurant Anna's Hoev
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospeel
x Nieuwe poel

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna1s Hoeve
Secretariaat:

e.o.

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

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

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(00-1)

(

:1

Annals Hoeve
Koerier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 17, nummer 2, 2000
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Arma's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.

HET BESTUUR

Penningmeester:

M.L. Ruitenberg, Ujsterweg 70, 1221 JM Hilversum. tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822993
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 3 i, 1213 XV Hilversum,

leden:

tel. 6423 537
J. Harder, mw. H. Toes, 2 vacatures.

Voorzitter:
Secretaris:

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo

Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar. Ineke Marx, Gerard Peet,
Helga Toes.
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterlijke inzenddatum copy: , juni 2000

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

INHOUD
pag. 3
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10
I1
12

13

14
15
16
/8
19
20
21

Laatste nieuws over Hilversum Nieuw Oost
Veilig van Oost naar het v. Riebeeckkwartier
Uitnodiging voor de jaarvergadering
Jaarverslag van de secretaris
Financieel jaarverslag boekjaar 1999. Begroting 2000.
Heel de heuvelrug - 22 april Vogelexcursie - Vereniging treedt uit Stichting OWO
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Schoonmaakactie NassausehooI. Nationale Schoonmaakdag 19 maart Run-Bike-Run in Annals Hoeve - Bosactie Nardinclant geslaagd - NS heeft
gekapt en gesnoeid langs de spoorbaan - Philipsmedewerkers, welkoml Vijvers zijn weer goed gevuld - Geen vrije busbaan of sneltrambaan door Anna's Hoeve Gemeente verlaagt adviessnelheid Weg over Annals Hoeve
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje). - Boswerk.
Anna's Hoeve Puzzel
Wat onze puzzelaars ervan vinden - Lente
Jeugdpagina: Lieveheersbeestjes
Koolmees kan het klimaat niet volgen
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieukfachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: 900 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van It Hoff

•
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laatste nieuws HILVERSUM NIEUW-OOST laatste nieuws

Medio maart is er een ambtelijk voortgangsrapport voorgelegd aan de raadscommissie Stad van de
gemeente Hilversum. De commissie stemde in met het rapport, maar betreurde dat de uitwerking
van het project Hilversum Nieuw-Oost zo lang duurt.
In het rapport wordt gemeld dat nu definitief gekozen is voor de bouw van 750-800 woningen in
het gebied. Over de verhuizing van de RWZI naar Blaricum wordt met alle betrokken partijen nog
druk overleg gepleegd. Mocht de instaJlatie naar Blaricum verhuizen - een ingreep die Hilversum
ook weer een bom duiten gaat kosten - dan zal de vrijgekomen ruimte worden benut voor de
bouw van nog eens 100 woningen.
Het is nu zeker dat de bijgewerkte structuurschets, de Structuurvisie, in juni van dit jaar in de
inspraak komt. Voor die tijd zullen alle betrokkenen, dus ook de omwonenden, via persberichten
en huis-aan-huis verspreid materiaal zo volledig mogelijk worden geïnformeerd.

VEILIG VAN OC)ST NAAR HET v. RIEBEECKKWARTIER
Dat is wat bewoners van de wijk Oost, verenigd in de groep Bodemvogels,
graag willen. Samen met de bewonersgroepen Lorentz, Kamrad en Riebeeck
zijn zij een actie gestart. In bovengenoemde buurten zijn folders verspreid
waarin het doel van de actie wordt uitgelegd.
De spoorwegovergang in de Oosterengweg is een druk punt. De weg is hier
moeilijk over te steken voor voetgangers, fietsers en andere minder snelle
verkeersdeelnemers. Dit probleem wordt nog groter als in de toekomst het
bedrijventerrein aan de Mussenstraat wordt uitgebreid en er in plan Nieuw
Oost nog zo'n 800 woningen bijkomen.
In het verlengde van de A'1thony Fokkerweg wil men nu een oversteekmogelijkheid voor
voetgangers, fietsers en invaJidenwagens. zodat die op een veilige manier naar ziekenhuis, school of
winkelcentrum kunnen komen aan de andere kant van de spoorlijn. De voorkeur gaat uit naar een
tunneltje.
Tot 15 maart kon men handtekeningen inleveren om steun aan deze actie te betuigen. Er zijn 470
handtekeningen ingezameld en op 20 maart aan de wethouder overhandigd.
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op MAANDAG 17 APRIL 1999
in een zaaltje van de Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat, hoek Anthony Fokkerweg, te
Hilversum. MNVANG /9.30 UUR.
(Onze vergadering vindt plaats in een andere zaal dan in vorige jaren. Waarschijnlijk zitten we dit
jaar in de bovenzaal.)

_I.-

AGENDA
I. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de op 19 april 1999 gehouden jaarvergadering (afgedrukt
in de Koerier jaargang 16 nummer 3, juli 1999).
De notulen zullen achterin de zaal liggen, zodat ze al Voor aanvang van
de vergadering kunnen worden ingezien.
3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering)
4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier)
5. Financieel jaarverslag 1999 (idem)
6. Begroting 2000 (idem)
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie

9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: mevr. H . Toes (2e secretaris/penningmeester. en
ledenadministrateur), hr. G. Peet (secretaris).
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: hr. J. Harder (vice-voorzitter).
Benoembaar als nieuw bestuurslid: hr. J.P. van Hemert.
Voor twee bestuursvacatures (het 6e en 7e bestuurslid) zijn nog geen kandidaten gevonden.
I Cl. Rondvraag
I I. Sluiting van de formele vergadering

t ,' .'

12. Gezellig samenzijn ter gelegenheid van het afscheid
uit het bestuur van Jan Deijs (1999) en Jelle Harder (2000),
mede-oprichters en bestuursleden van onze vereniging
vanaf het begin in 1984.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele
stemmingen mogen alleen leden meedoen.
AI!e hapjes en drankjes zijn vanavond voor rekening van de
vereniging.
I
Na sluiting van het formele deel van de vergadering zullen
geen nieuwe bezoekers worden toegelaten.
Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 u. te laten eindigen.

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID!

1
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
De vereniging bestond in 1999 vijftien jaar. Aan dit lustrum
is echter niet speciaal aandacht besteed.
Tegen de verwachting in heeft ook 1999 nog niet veel
duidelijkheid gebracht OVI~r de gemeentelijke planvorming
voor "Nieuw-Oost", waar het natuur- en recreatiegebied
Anna's Hoeve deel van uitmaakt. Penningmeester Jan Deijs,
een van onze oprichters, heeft na ruim 15 jaar zijn activiteiten
voor onze vereniging beëindigd. De vereniging kreeg in 1999
een nieuwe voorzitter, Meijndert Ruitenberg. Nieuwe
verenigingsactiviteiten waren in 1999 het werken met HALTjongeren, een vogelexcursie op een vroege zondagochtend
in de lente, en het opzetten van een Internet-site. Het.ledental
van de vereniging is na drie jaren van stijging in 1999 licht gedaald.

BESTUUR
In 1999 bestond het bestuur uit de volgende personen:

J. Harder

Voorzitter tot 19-4-99, daarna vice-voorzitter
Aftredend 2000 (reglementair 2002)
Voorzitter vanaf 19-4-99
Aftredend 200 I
M.L.Ruitenberg
G.M.J.B. Peet
Secretaris
Aftredend 2000
Penningmeester tot 19-4-99
J. Deijs
mevr. c.L.J. Tamminga-Smeulders Lid tot 19-4-99, daarna penningmeester
Aftredend 200 I
mevr. H. T oes
2e Secr.-Penningm./Ledenadm.
Aftredend 2000
lid tot 19-4-99
P.J. Vogel
vacature vanaf 19-4-99
Lid
Aftredend 2000
lid
vacature vanaf' 9-4-99
Aftredend 2002
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering werd Meijndert Ruitenberg, die in de praktijk al sinds
maart 1998 op proef in h,~t bestuur had meegedraaid, tot voorzitter benoemd. Aftredend
voorzitter Jelle Harder st,; lde zich voor nog één jaar beschikbaar als vice-voorzitter. In dezelfde
vergadering werd bestuw-slid Christine Tamminga tot penningmeester benoemd, ter opvolging van
jan Deijs. die kort daarvoor had laten weten te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor onze
vereniging.
Vanaf het allereerste begin in het najaar van 1983, toen het idee ontstond om een vereniging tot
behoud van Anna's Hoeve op te richten, is Jan voor de club (en voor Anna's Hoeve) in de weer
geweest. Als blijk van onz:e waardering en dankbaarheid is aan Jan en zijn familie een bootexcursie
door het Naardermeer aangeboden.
Verder werd in de Algemene Vergadering afscheid genomen van Peter Vogel, die door zijn werk
niet voldoende tijd meer beschikbaar had voor het bestuurslidmaatschap.

LEDENBESTAND
In 1999 daalde ons ledental van 885 leden (inclusief 113 huisgenoot/eden) tot 858 leden (inclusief
103 huisgenootleden), een netto daling van 27 leden (inclusief een daling van 10 huisgenootleden).
Huisgenootleden zijn leden die wel contributie betalen, maar geen eigen ledenblad ontvangen
omdat zij één blad per adres voldoende vinden.

»

-6In het gehele jaar zijn in totaal 47 nieuwe leden ingeschreven. Netto 74 leden zijn in 1999
ui ;~geschreven wegens overlijden, opzegging (vaak wegens verhuizing), of wegens het niet betalen
van de contributie (37x). Niet-betalers zijn meestal ook verhuisde leden, die voor ons onvindbaar
zijn geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven.
HI~t ledental mag dan in 1999 iets gedaald zijn, gerekend vanaf eind 1995 is er toch nog sprake van
een stijging van 677 tot 858 leden.

ANNA'S HOEVE COURIER
(Omdat pas begin 2000 werd besloten de naam van het blad anders
te gaan spellen, wordt in dit verslag nog de oude naam gebruikt.)

Anna' s Hoeve
Courier

Ons ledenblad verscheen in 1999 volgens plan 4 x, omstreeks
I februari, I april, 16 juli en 1 november.
013 redactie werd uitgebreid met Eric Haverkamp en Hetty Jouvenaar.
di(~ beiden hadden gereageet'd op een oproep in het blad. De redactie
bleef verder bestaan uit de bestuursleden Gerard Peet en !:-relga T oes
en de niet-bestuursleden Hettie Barlo en Ineke Marx.
Het aantal pagina's van de Courier was 78: opnieuw een record. In
vorige jaren was het aantal pagina's: 73 (1998) , 68 (1997), 66 (1996),
47 (1995) .
OE~ oplage varieerde van 925 tot 1050 exemplaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de
pers, de lokale omroep, enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt
samengewerkt. de burgemef~ster en alle gemeenteraadsleden . Tèn behoeve van ledenwerving
werd een wisselend aantal extra exemplaren afgedrukt.
Bijdragen van leden (ingezonden brieven en andere reacties) zijn bij de redactie altijd welkom.
Deze bijdragen hadden wel wat talrijker mogen zijn. Niettemin was het vullen van de Courier nooit
een probleem. Meestal was (~r van redactiewege een overvloed aan kopij beschikbaar.
De Courier werd en wordt gedrukt door de "huisdrukker" van HSV Wasmeer.
Oe bezorging van de Courier gebeurt voor het gr ootste deel door vrijwilligers, waarmee de
ve~'eniging zeer veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers zou de minimumcontributie
nooit f 3,65 kunnen blijven.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 1999 kwam het bestuur 8 maal in vergadering bijeen, telkens om beurten bij één van de
bestuursleden thuis. De 8e vergadering werd extra ingelast nadat het een keer niet was gelukt de
hele agenda af te werken.
In vijf vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig, tweemaal ontbrak er , bestuurslid,
eenmaal ontbraken er 2. In veel bestuursvergaderingen was ook een gast aanwezig die formeel
(nog) geen deel uitmaakte van het bestuur.
Buiten de vergaderingen vond er tussbn de bestuursleden zeer veel informatie-uitwisseling en
overleg plaats. Naast de telefoon speelt e-mail hierbij een steeds grotere rol.
Het bestuur zou eigenlijk uit? leden moeten bestaan. In november 1996 ontstond een vacature
waarin nog steeds niet is voorzien. In het voorjaar van 1999 kwam daar een tweede vacature bij.
De:ze ontwikkeling baart ons wel zorgen. Zittende bestuursleden worden zwaarder belast, en het
kornt steeds vaker voor dat er zaken door gebrek aan menskracht niet opgepakt of tot een goed
einde gebracht kunnen wordem.

»
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LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 19 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en
werd volgens de presentielijst bijgewoond door 30 leden . en enkele niet-leden.
Na de formele vergaderi:"'lg en de pauze werd de rest van de avond gewijd aan plannen van het
Goois Natuurreservaat (G.N.R.) voor de toekomstige herinrichting van het oostelijke deel van
natuurgebied Anna's HOEive. Rentmeester Henk Korten presenteerde zijn kijk op de gemeentelijke
plannen voor Hilversum Nieuw-Oost. Het G.N.R. is contractueel gebonden aan grondruil. maar wil
de gelegenheid aangrijpe:l om de ecologische noord-zuid corridor tussen het Gooise en het
Utrechtse deel van de Utrechtse Heuvelrug te versterken . Verlegging van de Weg over Anna's
Hoeve en de bouw van een ecoduct (natuurbrug) zijn hiertoe de belangrijkste maatregelen. Meer
hierover in het hoofdstuk "De toekomst van Anna's Hoeve".

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
/.(

De in december 1994 gevormde boswerkploeg. bestaande uit enkele
bestuursleden en gewone leden, is in 1999 twintig keer in actie geweest,
bijna altijd op woensdagmiddagen. Meestal werd met drie mensen
gedurende 2 uur gewerkt. In totaal zijn 100 werkuren gemaakt. (In 1998
was dat 85 uren verdeeld over 15 werkdagen .) Er is nog steeds een vaste
afspraak voor de tweede woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur,
uitgezonderd twee zomer maanden. In onderling overleg worden extra
werkmiddagen tussengevoegd. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers
(prunus) verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. Dit jaar werd een broei hoop
voor ringslangen aangelegd, die echter nog niet door de doelgroep in
g(~bruik
werd genomen.
De Amerikaanse vogelkers,
bijgenaamd "bos pest" .
In de eerste maanden van 1999 werd vier keer op zaterdag in Anna's Hoeve
schoonmaakwerk verricht met "HALT-jongeren", De jaarlijkse schoonmaakactie met de Nassauschool is mede daarom in 1999 overgeslagen. Wel werd op 20 oktober met de
groepen 7 en 8 van de Nassauschool de jaarlijkse heide-actie gehouden. Daarbij werd het "heitje"
van Anna's Hoeve ontdaan van boompjes en struiken. Zo is er in totaal weer ruim 200 mens-uren
in Anna's Hoeve gewerkt.
Na vijf jaar is de vleermuizenexcursie op een zomeravond vervangen
door een vogelexcursie op een ochtend in het voorjaar. Deze vond
plaats op zondag 25 april. Met ca. 30 personen werd vanaf half zes in
Anna's Hoeve geluisterd naar de vroege-vogelzang van bijna dertig
verschillende vogelsoorte'n.

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE
Ook 1999 bracht nog geen definitieve duidelijkheid over de plannen
van de gemeente Hilversum met Anna's Hoeve, in het kader van
de planvorming voor "NiElUW-Oost". Wel vond politieke besluitvorming plaats over de toekomstvisie "Hilversum 20 IS". De
dreiging van nog verder gaande aantasting van natuurgebied 4nna's
Hoeve, tot aan de A27, is daardoor weggenomen .
Eind 1998 was het door de gemeente opgezette participatieproces
goeddeels mislukt. Het jongste ambtelijke pian dat aan de
participatiegroep was gepresenteerd, kon alleen door de twee
sportverenigingen worden geaccepteerd, zij het niet van harte.
Door onze vereniging en door alle andere deelnemers aan het
participatieproces werd de voorgestelde gebiedsindeling afgewezen:
de aantasting van het natuurgebied was onacceptabel groot.
>>
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(Dit is alleen het westelijke deel
van de Structuurschets)

-8In 1999 bleek dat ook B&W het ambtelijke voorstel niet konden steunen, maar om een heel andere
redE:n~ er bleef in dit voorstel te weinig ruimte over voor woningbouw!
Per brief heeft het bestuur de afwijzing van het genoemde voorstel bevestigd. "Het bestuur is
echter bereid deze afwijzing in heroverweging te nemen, als het plan op een aantal punten wordt
gewijzigd en aangevuld. (... ) Het bestuur is bereid tot overleg met de gemeente over nadere
,:oncretisering hiervan." Hieruit mocht worden geconcludeerd dat het bestuur zich onder bepaalde
voorwaarden kan neerleggen bij de toekomstige. kennelijk onvermijdelijke teloorgang van de
~;peelweidevijver en de Speelweide.
Op :3 februari vond overleg plaats met de wethouder en twee ambtenaren. Daarbij hebben wij
~)flZE~ wensen en verlangens kunnen inbrengen en toelichten. Het overleg leverde ons de
gemeentelijke toezegging op dat geprobeerd zal worden onze pijnpunten weg te nemen. De
tusSf:lnrapportage van B&W aan de Raadscommissie van 18 mei was in dit opzicht hoopvol. Of de
!>Iannen aanvaardbaar zijn, zal echter voor een groot deel afhangen van de nadere invulling, en die
Vfas er eind i 999 nog steeds niet.
Om bredere bekendheid te geven aan onze standpunten inzake Nieuw-Oost, zijn in de periode van
juni tot november 1999 "politieke wandelingen" door Anna's Hoeve georganiseerd met raadsleden en andere belangstellenden van de diverse politieke partijen. Met iedere partij werd zo'n
wandeling gemaakt. De eerste wandeling in deze reeks was overigens een initiatief van de plaatselijke D66-afdeling. Al wat eerd(=r, op 19 juni, had een bestuursdelegatie van onze vereniging deelgenomen aan een Nieuw-Oostwandeling op initiatief van de provinciale-statenfractie van de PvdA.
!~ind

In 1999 is er in opdracht van het G.N,R. een plan gemaakt voor versterking van de ecologische
noord-zuidverbinding door het oostelijke deel van Anna's Hoeve. Een delegatie van ons bestuur
heeft aan de totstandkoming van dit plan meegewerkt. Veel van onze ideeën zijn in het eindrapport
opgenomen. Zowel het G.N.R. als onze vereniging zijn van mening dat dit plan, dat o.m. de bouw
van een ecoduct over de (te verleggen) Weg over Anna's Hoeve omvat, een onlosmakelijk
onderdeel moet vormen van d,: planvorming voor Hilversum Nieuw-Oost.
In 1999 is een begin gemaakt met de reeks noodzakelijke bodemsaneringen. De meest giftige grond van het gebied bij de voormalige wielerbaan (ten noorden van natuurgebied Anna's Hoeve) is afgegraven en
afgevoerd. Voor sanering van het vervuilde deel van de Speelweide is nog
~ :een geld beschikbaar gekomen. Voor sanering van de waterbodems van de Laarder Wasmeren en
van de vijvers van Anna's Hoeve is in 1999 het saneringsONDERZOEK voltooid, waarna een
,.anvang is gemaakt met de volgende fase: het opstellen van het saneringsPLAN. Onze vereniging
wordt via een agendalidmaatschap op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

PUBLICITEIT
Ook in 1999 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in
het nieuws geweest. Met name de gemeenteplannen en het ecoplan
van het G.N.R. leverden de nodige berichten, artikelen en iezersbrieven
cp int de lokale pers (dagblad de Gooi- en Eemlander, reclameweekbladen Goois Weekblad, Gooi .=n Eembode en De Woonbode). /
Ook onze activiteiten in het terrein, met name de vogelexcursie en de
reide-actie met de Nassauschcol leverden publiciteit op.
De vereniging presenteerde zich in september voor de vijfde maal op de Hilversumse cursus- en
vrijetijdsmarkt, en voor de vierde maal tijdens de Maple Leaf Loop van de Gooise Atletiekdub, op
een zondag in november gehoL1den op Anna's Hoeve. In oktober waren wij present tijdens de
Open Dag van het G.N.R., ditmaal tevens startmanifestatie van de nieuwe Stichting Coördinatie
NM IE (natuur- en milieueducatie) Gooi en Vechtstreek. Al deze presentaties leverden nieuwe
If~den op.
>>

-9In juli werd een bescheiden begin gemaakt met publiciteit via Internet. Op een eigen
pagina kan men op ieder moment kennis nemen van het laatste nieuws over Anna's
Hoeve en onze vereniging. De pagina wordt in de regel minimaal éénmaal per week
ververst. Het aantal bezoekers van onze Internetpagina bleef nog beperkt: vanaf eind
augustus gemiddeld ongeveer 2 per dag.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
In 1999 heeft onze vereniging zich als mede-oprichter aangesloten bij de nieuwe Stichting
Coördinatie NME Gooi ':m Vechtstreek. Meer of minder intensieve contacten werden verder
onderhouden met Landschapsbeheer Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, de
Vereniging Leefmilieu het Gooi de Vechtstreek e.o., de stichting Overkoepelend Wijkoverleg
"Mooi Hilversum", Buurt en Beheer van de gemeente Hilversum, de bewonersgroep
"Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging van Vrienden van het
Gooi, en de stichting Milieutijdschrift de Wijde Blik.
Daarnaast is er vanzelfsprekend veel contact met het G.N.R. (terreineigenaar van natuurgebied
Anna's Hoeve), zowel over de planvorming voor Nieuw-Oost als over dagelijkse zaken betreffende
het natuurgebied. In november vond ons jaarlijkse overleg met het G.N.R. plaats over allerlei zaken
van onderhoud en beheew. In december kreeg dit een vervolg in de vorm van een werkbezoek aan
Anna's Hoeve met twee nieuwe stafmedewerkers van het G.N.R. met wie we veel te maken zullen
krijgen. Eveneens in deCE~mber waren onze bestuursleden en actieve leden van redactie en
bosploeg weer welkom bij de "kerstbijeenkomst" voor alle vrijwilligers van het G.N.R.
Na een ruime periode van hoge waterstand, daalde het peil van de vijvers in november
weer tot een bedenkelijk laag niveau. Om de ellende van drie jaar tevoren (massale
vissterfte na een vorstperiode, en het blootliggen van grote delen giftig oeverslib) te
voorkomen, werd actie ondernomen om de vijvers weer gevuld te krijgen met behulp
van de grondwaterpomp. Dit had niet het gewenste resultaat. Gelukkig werd het
probleem voorlopig opgelost door grote regenval in de laatste dagen van 1999.
Bij de gemeente werd bezwaar gemaakt tegen een door B&W aan het partyrestaurant
verstrekte vergunning om in het Paas- en Pinksterweekend maximaal 5 "kampeermiddelen" toe te
staan op het parkeerterrein tegenover het restaurant. Ook het GNR maakte bezwaar. Tot onze
blijde verrassing werden de bezwaren gegrond verklaard (zij het op formele gronden, en niet op
basis van onze argumenten). De verleende vergunning is in elk geval weer ingetrokken. Overigens
werd eind 1999 in kleine kring bekend dat de uitbaters van het partyrestaurant hun zaak te koop
hadden gezet.

SLOT
Samenvattend kijkt het bestuur opnieuw terug op een verenigingsjaar vol activiteiten.
AI meermalen meenden wij dat het nieuwe jaar het Jaar van de Waarheid zou worden voor de
toekomst van Anna's Hoeve. Zouden de plannen voor Hilversum Nieuw-Oost in 2000 vaste vorm
krijgen? Dat de ontwikkelingen veel van onze aandacht zullen blijven opeisen staat echter wel vast.
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FINANCIEEL JAAR\lERSLAG; BOEKJAAR 1999
Inkomsten

begr. 1999

werkelijk

Contributie
Giften
Rente
Boekjes

7964,45
153,65
159,52
55,00

Totaal in

8332,62

8000
50
350
0

---"-----

8400

Kantoorbenodigdheden
Lief en leed
Courier
Portokosten
Kamer van Koophandel
Lidmaatschappen
Boswerk
Bestuurskosten
PR + activiteiten
Onvoorzien
Totaal uit

Saldo per 31-12-'99
Kas
Giro
Kapitaalrekening
Plusrekening
Totaal

Saldo per 31-12-'98
86,98
Kas
8493,76
Giro
0
Kapitaalrekening
9434
,32
Plusrekening
-_._-18015,06
Totaal
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Toename

Uitgaven

Saldo 31-12-'98
Saldo 31-12-'99
Toename

8332,62
-7302,66
1029,96

werkelijk
684,06
673,50
3450,84
829,90
52 ,18
110,00
106,50
243,60
1152,08
0,00
7302,66

begr. 1999
1250
700
3500
900
52
100
250
200
2100
500
9552

0
1468,98
17490,87
85 ,17
19045,02
18015,06
_ 190~~,02
1029,96

BEGROTING 2000
Uitgaven

Inkomsten
Contributie
Giften
Rente
Boekjes
Tekort

Totaal in

7800
150
500
50
600

- - - -- -

9100

Kantoorbenodigdheden
Lief en leed
Koerier
Portokosten
Kamer van Koophandel
Lidmaatschappen
Boswerk
Bestuurskosten
PR + activiteiten
Uitzichtspunt Berg
Totaal uit

1300
700
3800
940
60
150
250
500
900
500

- ----g TOO
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HEEL DE HEUVELRUG
In de vorige Koerier stond een artikel over de
Utrechtse Heuvelrug, het Gooi en de plannen voor een
ecoduct op Arma's Hoeve. Het Goois Natuurreservaat
heeft nu in het Dudokcentrum een tentoonstelling
getiteld ''Heel de Heuvelrug" ingericht. De naam suggereert dat er veel informatie over de Utrechtse Heuvelrug te vinden zal zijn, maar er wordt vooral aandacht
besteed aan de natu/Jrbrug bij de Zanderij Crailoo, die
het grootste ecoduqt van Nederland gaat worden.
Het Dudokcentrum Ibevindt zich in het souterrain van het Raadhuis, te bereiken via een achteringang in het straatj~ dat door het Raadhuiscomplex loopt. De openingstijden zijn woensdag, vrijdag
en zondag van I 2.0q tot 16.30 uur. De toegangsprijs is f 3,50 voor mensen vanaf 12 jaar.
Begunstigers van het G.N.R. hebben op vertoon van hun donateurspasje gratis toegang.
De tentoonstelling loopt tot en met I I juni 2000.
I,

,
i

I

I
1

22 APRIL VqGELEXCURSIE
I

Op 22 april, paaszaterdag, wordt er weer een vogelexcursie gehouden op Arma's Hoeve. De
wandeling zal worden geleid door onze voormalige voorzitter, Jelle Harder, een vogelkenner bij
uitstek, die u precies kan vertellen welke vogels u hoort. Het is een unieke belevenis om na de
vroegste vogel, de merel, te horen hoe ook andere vogels ieder op hun beurt met hun gezang de
nieuwe lentedag begroeten. En: er zijn op Anna's Hoeve meer vogelsoorten dan u zo zou denken.
Oe start van de wandeling is om 5.30 uur - ja, 's morgens! - bij de slagboom op de liebergerweg
(kruising Anthony Fokkerweg). Een gulden tip van een doorgewinterde ochtendwandelaar: de
rondleiding duurt zo'n anderhalf uur en op dit vroege tijdstip is het buiten nog frisjes, dus trek
warme kleren aan, en vooral warme sokken en schoenen.

VERENIGING TREEDT UIT STICHTING OWO
Op 15 maart jl. heeft het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. besloten
met onmiddellijke ingang uit de Stichting Overkoepelend WIjkoverleg (OWO) "Mooi Hilversum" te
stappen. Het bestuur van de Stichting OWO bestaat uit afgevaardigden van een stuk of twaalf wijken buurtorganisaties, vooral van villawijken. De OWO beoogt samenwerking waar het gaat om
"wijkgrensoverschrijdende" zaken. Onze vereniging was sinds april 1991 bij de OWO aangesloten.
Aanleiding om de OWO te verlaten is het feit dat de voorzitter van OWO aan de gemeente en aan
de Hilversumse fractievoorzitters namens de Stichting een brief heeft gestuurd over het omstreden
busbaanplan, zonder dat daarover overleg binnen het OWO-bestuur had plaatsgehad.
Met een Stichting waarvan de voorzitter zó overtuigd is van zijn eigen gelijk dat hij brieven uitstuurt
zonder enig voorafgaand overleg met het bestuur, wenst onze vereniging niet langer geassocieerd
te worden.

I
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EERDER GEPUBl.ICEERD VIA INTERNET .....
Hieronder vindt u een selectie uit de berichten die in de afgelopen maanden op onze "site" hebben
gl;staan (of, voor de meest recente berichten, nog steeds staan).

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

SCHOONMAAKACTIE N ~SSAUSCHOOL: 270 KILO VUIL VERWIJDERD
00 vrijdagmiddag 17 maart van 13.15 tot 15.00 uur hebben achtereenvolgens de groepen 8 en 7
Véln de prot.chr. Nassausch)o( een stuk natuurgebied van Anna's Hoeve schoongemaakt. Dat
gebeurde in het kader van çe "Nationale Schoonmaakdag". Die is eigenlijk op zaterdag 18 maart,
maar dat is geen schooldag
M3t de grappige vuilgrijpers van het Goois Natuurreservaat is veel zwerfvuil uit het gebied
gE'haald: lege blikjes en flesjes, plastic zakken, glas, tabakszakjes, sigarettendoosjes,
kêuwgomstrips, patatbakjes , reclamefolders en noem maar op. Groep 8 heeft langs de afgesloten
Liebergerweg schoongemaakt, groep 7 op en langs het talud tot aan de spoorbaan. Daarna
hE!bben vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve ook de "Bult van Oudok" (bij
de, eerste brug) nog even schoongemaakt.

Het ingezamelde vuil is gewogen: 270 kilo , ofwel ongeveer 4,5 kilo per persoon!

1S MAART NATIONALE BCHOONMAAKDAG
Op zaterdag 18 maart vindt de jaarlijkse Nationale Schoonmaakdag plaats. Ook in Anna's Hoeve!
ME~t assistentie van het Goois Natuurreservaat vinden 's ochtends twee schoonmaakevenementen plaats.
Vanaf 9 uur gaat een groepjl~ leden van de GAC (Gooise Atletiek Club) vanaf het parkeerterrein bij
het restaurant het oostelijke :leef van Anna's Hoeve schoonmaken , richting provinciegrens.
Van 10 tot 12 uur gaan zo'n 25 welpen van de scoutinggroep Heidepark schoonmaken achter de
spt)r1vefden, langs het Laarder Wasmeer. Om twaalf uur stoppen ze bij het parkeerterrein
te~!enover restaurant Anna's Hoeve.

-1319 MAART RUN-BIKE-RUN IN ANNA'S HOEVE
Op zondagochtend 19 maart vindt de jaarlijkse "Run - Bike - Run" plaats, georganiseerd door de
Triathlon Vereniging Hilversum. Voor het loopgedeelte van het evenement is een parcours langs
de vijvers van Anna's Hoeve uitgezet, over de "Bult van Oudok". De inschrijving is vanaf 9.30 u. in
het clubgebouw van HSV Wasmeer. Start van de Run is om 11 uur op de Speelweide. Vanaf ca.
12.10 uur is daar ook de finish . Tegen 13 uur is het evenement weer voorbij .

BOSACTIE NARDINCLANT GESlAAGD
Op zaterdag 4 maart is er tussen 10 en 3 uur in een bosperceel van Anna's Hoeve een open plek aangelegd door
negen vrijwilligers van de Werkgroep Nardinclant. met
assistentie van een vijftal vrijwilligers van de Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve. Ook was er een handvol
belangstellende toeschouwers.
Het gaat om het meest oostelijke dennenbos langs de spoorbaan, vlak bij het Geitenweitje. Dit bos
is ooit aangelegd als productiebos, maar op de schrale zandgrond is dit niet lonend. De natuurwaarden van dit bos, strategisch gelegen in de nauwe ecologische verbinding tussen het Gooi en
de rest van de Utrechtse Heuvelrug, zullen drastisch stijgen als het bos de kans krijgt zich op
natuurlijke wijze te verjongen. Met lieren is een tachtigtal dennen met wortelkluit en al omgetrokken. Toegegeven, het is op korte termijn geen fraai gezicht. Het is alsof er in dit stukje bos een
zware storm heeft gewoed. Maar paddestoelen en insecten gaan nu hun werk doen. Het dode
hout gaat verteren, en er zullen op de open plek allerlei jonge naald- en loofbomen gaan groeien.
In Anna's Hoeve zijn nog meer bospercelen die voor een soortgelijke ingreep in aanmerking komen . Nardinclant kan in de komende jaren dus nog wel een paar keer in Anna's Hoeve aan de slag!

NS HEEFT GEKAPT EN GESNOEID LANGS DE SPOORBAAN
Bomen en struiken die langs de spoorbaan groeien moeten af en toe om
veiligheidsredenen worden gesnoeid of verwijderd.
In maart is dit gebeurd dit langs de spoorbaan Hilversum-Amersfoort. In opdracht van het
betrokken NS-dochterbedrijf heeft het gespecialiseerde bedrijf "Ecoplan" de strook langs de
spoorbaan (waarvan de NS grondeigenaar is) "opgeschoond". Ook bij Anna's Hoeve. Dit is op
milieuvriendelijke wijze gedaan. Het hout is blijven liggen . Het is alleen jammer dat de
werkzaamheden nog zijn doorgegaan na aanvang van het broedseizoen. Natuurbeschermers in
Nederland houden daarvoor gewoonlijk de datum 15 maart aan .
De uitgevoerde werkzaamheden hebben niets te maken met de gemeentelijke plannen voor
Hilversum Nieuw-Oost, noch met eventuele toekomstige nieuwe wegen of openbaarvervoerbanen langs de spoorlijn.
De spoorberm vormt vOor verschillende dieren, zoals de zandhagedis en de levendbarende
hagedis, een belangrijke ecologische verbinding tussen het Gooi en de rest van de Utrechtse
heuvelrug, waaronder de heidevelden nabij Amersfoort. Hagedissen hebben open plekken nodig
waar ze ongestoord kunnen zonnebaden.

PHIUPS MEDEWERKERS, WELKOM!

e

IIHILIPS

Op de eigen Intranetsite van de Philipsvestiging aan de Anton Philipsweg (de nieuwe
naam voor de Meerweg) staat nu een verwijzing naar deze site over Anna's Hoeve.
Philipsmedewerkers die ons via die link hebben gevonden, roepen we een hartelijk welkom toe.
Velen van u kennen het gebied van Anna's Hoeve van de dagelijkse autorit naar en van het werk,
via de Weg over Anna's Hoeve.
Ook kennen sommigen van u het gebied dank zij wandelingen tijdens de lunchpauze.
Aarzel niet om uw eventuele op- of aanmerkingen per e-mail aan ons door te geven! (Dit geldt
natuurlijk ook voor andere bezoekers van deze pagina.)

-14VIJVERS ZIJN WEER Ge ED GEVULD
Dênk zij de overvloedige regenval in de afgelopen periode. vanaf een paar dagen
vO'Jr Kerstmis, zijn de vijvers van Anna's Hoeve nu weer goed gevuld .
De vijvers worden nl. gevoed door het Hilversumse hemelwaterrïool. De regen die
in het zuidoostelijke deel van Hilversum valt, komt via de straatputjes en de Van
RiBbeeckvijver uiteindelijk in de vijvers van Anna's Hoeve terecht, en van daar uit
zal\! het water geleidelijk wen naar het grondwater.
Sinds zaterdag 4 maart (bij vraterstand 215 cm boven NAP) staat zeifs de Oude
Poel langs de UebergerwegNeer op hetzelfde niveau als de overige vijvers.
, Tussen de Vijver bij het Witte Strandje en de Oude Poel zitten twee overstortpijpen ,
die alleen bij een hoog peil water doorlaten. Sinds begin oktober 1999 stonden die pijpen droog .
Oe oudste , dunne pijp zit zo Ierstopt dat er vrijwel geen water meer doorheen komt. Sinds 19
fet,ruari sijpelde er wat water door, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Op 26 februari, bij
waterpeil 203 cm, begon ook de grote pijp weer water door te laten . In precies één week, waarin
hel~1 veel regen viel , liep de Oude Poel weer helemaal vol. Een nieuw geplaatst metalen rooster in
de grote pijp (een initiatief van onze oprichter Jan Deijs) moet voorkomen dat vissen naar de Oude
Po'el zwemmen en daar bij ddlende waterstand in droge tijden hun dood tegemoet gaan .

GEEN VRIJE BUSBAAN OF SNELTRAMBAAN DOOR ANNA'S HOEVE
Jarenlang was het een bedreiging voor Anna's Hoeve: de
mogelijke aanleg van een sneltram baan of vrije busbaan door
Anna's Hoeve, of langs het. spoor richting Baarn , dus vlak
langs Anna's Hoeve.
Die dreiging lijkt nu geiukkig van de baan te zijn. Als het
Hilversumse bestuur daartoe besluit, komt er een vrije
bWibaan (aangelegd met sutsidie van hogere overheden) vanaf het Mediapark naar het
Arenapark, langs dE' spoorbaan richting Utrecht. Bij de Soestdijkerstraatweg gaat de bus de A27
op, richting Huizen .
HOI;wel het nog niet zeker is dat deze busbaan er komt, lijkt het nu voorlopig uitgesloten dat er een
sne,ltrarnbaan of vrije busbaa 1 door of langs Anna's Hoeve komt te lopen . Dat is winst.
De dreiging van een nieuwe verkeersweg door of langs Anna's Hoeve naar de A27 is overigens
noç! niet helemaal van de baé:n. Vorig jaar besloot de gemeenteraad, op aandringen van PvdAraajslid Haselager, dat er alsnog een studie moest komen naar de mogelijke aanleg van zo'n
nieuwe weg : een gigantische nieuwe aanslag op Anna's Hoeve en op de Ecologische
Hoofdstructuur. Weg met die weg l !

GEMEENTE VERLAAGT J\DVIESSNELHEID WEG OVER ANNA'S HOEVE
Nadat vier jaar geleden het w3gdek van de Weg over Anna's Hoeve was
vernieuwd (en ietsje verbreed ... ) heeft de gemeente voor deze weg een
adviessnelheid van 60 km/u illgevoerd. Officieel mag men er 80 rijden ,
maar een lagere snelheid is aan te raden i.v.m. de verraderlijke bochten
bij cle Berg en de verkeersdrukte, vooral in de spitsuren.
De :adviessnefheid wordt echt:9r massaal genegeerd. Met de regelmaat
van de klok gebeuren er dan .)ok ernstige auto-ongelukken.
MeElstal vliegen de auto's erglms uit de bocht. Daarbij komen ook frontale aanrijdingen voor. Stille
getuigen van recente ongeluki<.en zijn de omgereden anti-parkeerpaaltjes tegenover het
"estaurant , en het ontbreken van enkele lantaarnpalen langs de weg en het fietspad bij de Berg.
Deze zijn omgereden en voor,opig weggehaald. {Inmiddels teruggeplaatst / red Koerier]

»

-15De gemeente heeft nu in de bochtige stukken van de w~g de adviessnelheid verder verlaagd tot
30 km/u. Op de rechte stukken van de weg geldt nog het advies van 60 km/u. Een klein tijdje was
de 30 km zelfs van kracht voor de gehele weg, maar dat was kennelijk een vergissing: op 8
februari werden enkele blauwe bordjes "30" weer vervangen door "60".
Of de maatregel veel zal helpen, kan worden betwijfeld. In ieder geval kan geen enkele
brokkenmaker zich er op beroepen dat hij niet was gewaarschuwd!

D

Ons Internet-adres is:

go.to/annashoeve

(~,

BOSWERK
In het Jaarverslag hierboven is onder "Activiteiten in het terrein" geschreven over het werk van
onze bosploeg op woensdagmiddagen. Zin om eens mee te doen? De bosploeg kan altijd
versterking gebruiken. Speçiale voorkennis is niet vereist en materiaal is aanwezig. De coördinator
vertelt u graag wanneer de eerstvolgende werkmiddag zal zijn. (Meijndert Ruitenberg, telefoon
6832 762). Bij slecht weer wordt er overigens niet gewerkt.

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
cm boven NAP
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-16Beste Anna's Hoeve-puzzelaar,
Op iedere regel moet een w)ord va.n drie, vier, vijf en zes letters worden ingevuld. De
woorden van vier, vijf en zes letters bestaan uit de letters van het voorgaande woord,
vel'meerderd met een letter.
AI~; u de hele puzzel hebt ing( ~vuld dient u de gemarkeerde letters over te hevelen naar de twee
balkjes met de bijbehorende cijfers. Dit worden de uiteindelijke oplossingen van de puzzel.
Veel succes!
DE: gevraagde woorden zijn (horizontaal):

, I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.

11 ,
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kuisheid - beurtvaart - o'gaan - misnoegen
Bittere vloeistof - rijzig - Hilversums politicus - succesvol zijn
Vissersgerei - destijds - stukken - behoeven
Spon - effen - slaghout - Nederlands acteur
Vogel - moe - tuk - stalling
Greppel - vogel - benodi.~dheden - vogel
Loopvogel - richel - bem.eling - pleisterplaats
Bijwoord - letsel - veilig. mispunt
Schil - vergrootglas - po~ulier - zjekelijke woekering
Bijwoord - Afrikaanse fT unt - vogel - temen
leder - buitenstaander - gamel - dashond
Europese munt - bedwelming - potig - couplet
Toiletartikel - kleur - rechten - stijgbeugel
Plag - vod - schoeisel - boomveil
Latwerk - hijs - uitroep· tongriem
Penitentiaire inrichting - boezeroen - min - zaak
Zoogdier - stelsel - prediken - verbinden
Europese munt - tal van - waas - verkoopwijze
Voorzetsel - koolstof - schaakstuk - grijsaard
Deel van het lichaam - hdrig - mortel - aanhoudend geluid
Knaagdier - kist - nauw· delfstof
Gevorderd - zoogdier -I~oord - monddoek
Bundel - titel - begroeid dorpsplein - overblijfsel
Drank - grondsoort - zellr - stofregen
Betrekkelijk voornaamwoord - stijfkop - stof - centraal

Plaats nu de gemarkeerde letl ers uit de puzzel in de onderstaande balkjes en u heeft de twee
opl:)ssingen van de puzzel!

I'

I'

r I'

I' I' r r I' 110 lIJ I" I" I
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17

1'4

24

16

Stuur vóór 1-6-2000 de gevorden oplossingen (niet de hele puzzel!) per brief of briefkaart naar het
redactie-adres (zie blz. 2). Onder de goede inzenders wordt weer een cadeaubon van f 50 verloot.
Wij vinden het leuk als u aan LW inzending een paar regels toevoegt met uw mening over iets dat
met Anna's Hoeve of met onzl ~ vereniging te maken heeft: over de puzzel, de Koerier, het
natuurgebied, de plannen van de gemeente, of wat dan ook.
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Anna's Hoeve puzzel
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'VVl\T ONZE PUZZELAARS ERVAN VINDEN
Langs deze weg wil ik het besL'Uur bedanken, voor de geweldige inzet voor het behoud van Anna's
f-/oeve. Wat de gemeente ook mag beslissen, aan jullie heeft het zeker niet gelegen. Hopelijk gaat U
,:n ht?t nieuwe millennium zo door.
G. jansen
Toen mijn man nog leefde heeft hij veel gevist in de eerste vijver. En toen wij nog onze hond
,7adden hebben wij er heel veel gewandeld Het is nog steeds ons Anna's Hoeve. Ik ben nu 78
D. Nuyten - van Diemen
De neren grondspeculanten moeten elders op winst uitgaan. Handen af van Anna's Hoeve.
r Pooye
/-Iet streven van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve verdient lof! De courier is interessant
I'!n vooral de tekeningen zijn dl? moeite van het bekijken waard. Houden zo!!
C Dekeukeleire - Venema
De redactie dankt de inzenden; van onze vorige puzzel voor hun commentaar, en hoopt dat
ook de nieuwe puzzel weer enige reacties zal opleveren .

LEI\lTE
De afgelopen winter kan niet spectaculair genoemd worden . Nou ja,
het heeft wat gevroren en de v ,jvers van Anna's Hoeve hebben enige
t 'jd dicht gelegen, maar de schaatsen hoefden niet uit het vet. Er is wel
aardig wat regen gevallen, wat 'Jok te zien is aan de gunstige waterstand
cp Ä"ma's Hoeve. Het komt er eigenlijk op neer dat de herfst naadloos
i!; overgegaan in de lente.
~1aar niet getreurd! Lente! Tijd van jong groen, bloesem, zingende vogeltjes, oplopende
t(~mperaturen,

misschien zelfs we! een iets dunnere jas. Naar buiten allemaal! Kom kijken naar de
bloei,=nde krenten bomen op Arlna's Hoeve en op de hei, laat u ontroeren door de dappere liedjes
Vin al die vogels die bruisen van levenslust, hoor met eigen oren dat er weer reigers broeden in het
dennenperceel tussen het Witte Strandje en de parkeerplaats van het partycentrum, snuif op die
lE:ntegeur!
Alle gekheid op een stokje, de kmte is een prettig jaargetijde waarin buiten veel te zien en te horen
is . En of u nou de bloemetjes in uw tuin uit de grond kijkt, of gespannen de drukke bezigheden van
h ~t koolmezenechtpaar in uw nestkastje volgt, of met een knoert van een verrekijker door
n:ituurgebieden trekt om het bê .ltsgedrag van rode bosmieren te bestuderen - de redactie van de
Anna's Hoeve Koerier hoopt dat u van al die natuurindrukken net zo geniet als zijzelf.

,
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LIEVEHEERSBEESTJES
Over lieveheersbeestjes worden heel wat verhalen verteld, maar die zijn niet altijd waar. Vroeger
dacht men dat een lieveheersbeestje een goed voorteken was, wat meteen verklaart waarom ze
ook onzelieveheersbeestjes worden genoemd. Ook werd gedacht dat we mooi weer mogen
verwachten wanneer de eerste lieveheersbeestjes in onze tuin verschijnen. Kinderen denken ook
vaak dat het aantal stipjes op de rug de leeftijd aangeeft. Het aanta! stippen op het schildje heeft
niets met de leeftijd, maar met de soort te maken. Over de hele wereld zijn er meer dan 5000
soorten bekend.
Lieveheersbeestjes zijn erg geliefd en behoren tot de nuttigste insecten die er bij ons in de tuin te
vinden zijn. Een enkele larve kan in de groeiperiode meer dan drieduizend schildluizen opvreten ,
terwijl de volwassen kevertjes het vooral op de bladluizen hebben voorzien. Wanneer het voedsel
schaars wordt. tegen de wintertijd, kruipen de kevertjes tot het begin van de lente onder een stukje
boomschors of een hoop dode bladeren om er hun winterslaap te houden.
Op hun natuurlijke vijanden reageren lieveheersbeestjes erg verschillend. Wanneer de kevers zich
bedreigd voelen laten ze zich op de grond vallen , waar ze zich uiterst stil houden en voor hun
belager dood lijken. Soms, vooral wanneer ze door mieren worden aangevallen, scheiden de
lieveheersbeestjes een v()or de aanvaller afstotelijk geelachtig vocht af. Deze listen werken niet
altijd. Zo vallen lieveheersbeestjes geregeld ten prooi aan grotere keversoorten en vogels die
massa's van de beestjes naar binnen kunnen werken .

ENKELE SOORTEN

I 1- stippelig lieveheersbE1estje
(rood en zwart)

2 - stippelig lieveheersbeestje
(rood en zwart)

gevlekt rietkapoentje
(bruin en zwart)

VAN EITJE TOT KEVERTJE
Na de paring legt het lieveheersbeestje
witte eitjes in groepjes op de onderkant
van de bladeren.

(jj=

~

Uit de eitjes komen de larven.
Eerst zijn ze zwart, daarna
worden ze grijs met gele
stipjes.

»
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De grijze larven groeien uit tot zwart rode poppen
oftewel nimfen, waaruit al na een week een jong
keve~rtje kruipt.
r:::JfT'
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KCIOLMEES KAN HET KLIMAAT NIET VOLGEN
De voorbije 25 jaar zijn de lentes bij ons steeds warmer geworden. Een gevolg hiervan is dat
eikenbomen nu eerder in bloei staan. De wintervlinder weet dat zijn rupsen-nakomelingen, die van
eikenblad leven, tegenwoordig vroeger "aan tafel" kunnen, waardoor de rupsenpiek nu zo'n 9 dagen
eerdar optreedt. En dat is te vroeg voor de koolmeesjongen die zich met de rupsen moeten
voeden, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Terrestrische Oecologie in Heteren.
Onderzoekers van het NIOO-eTO volgen al bijna 25 jaar lang een populatie koolmezen in het
Nationale Park "De Hoge Veluwe". Sinds 1973, zo merkten ze, is de periode van half april tot half
mei ~;teeds warmer geworden. Ofschoon koolmezen de datum van eieren leggen aan de
voor,\aarstemperatuur kunnen aanpassen, blijken ze de voorbije 25 jaar de legdatum niet structureel
vervroegd te hebben. Wel hebben relatief vroeg leggende paartjes nu meer succes dan hun later
leggende soortgenoten. De meeste koolme..z:en missen de beste voedsel peri ode, de rupsenpiek.
Voor dieren is het belangrijk dat ze op het gepaste moment jongen krijgen. Hoe meer voedsel er
v:>or de jongen voorhanden is, hoe groter de kans dat ze zullen overleven. Om de beste periode te
kunn<an "inschatten", baseren dieren zich op signalen uit de natuur. Maar bij de koolmees gaat dat
blijkbaar mis. Normaal past ze het moment van de leg aan de omstandigheden aan en dat lijkt nu
n ~ et te gebeuren. Een mogelijke verklaring is misschien dat de gewijzigde temperatuur de
omstandigheden rond de leg weinig, maar de periode waarin de jongen worden gevoed wel sterk
b;jinvloedt. In de periode van leg zoekt de vogel niet in eiken, maar lariksen en beuken naar
v·)edsel. Die blijken veel minder afhankelijk te zijn van de temperatuur en lopen dus niet eerder uit
dm vroeger. Daardoor is de koolmees zich van geen kwaad bewust, met als gevolg dat de
rupsenperiode te snel op het juiste moment voor
eierproductie volgt. Een andere mogelijkheid is dat
de voorspellende signalen waarop de koolmees met
het leggen van eierel} reageert, niet op dezelfde
manier als de ''voorspelde'' overvloed aan voedsel
wir
'&JR~;T": 6E€L
verschoven zijn. Kortom, de signalen zijn
onbetrouwbaar geworden. In het eerste geval is
vroeger leggen niet goed mogelijk, in het tweede
geval zal de koolmees die vroeger nestelt dan haar
collega's meer succes hebben.
14CM

~LMEE51

Uit maandblad EOS.
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ContactpersonE~n Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat)o
Bij ernstige misstanden !;econstateerd op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tfm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat.

Reinigingspoliti€!:

telefoon 0356950944

MilieuklachtentHlefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeent~ Hil'lier:5um

I. Speelweide

2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaur'ant Anna's Hoeve
S. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver

8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoel
x Nieuwe poel

I

:::;:'. voetpaden

L

=

verNrde wegen

Aan de Vereniging tot Behoud van Annals Hoeve e.o.
Secretariaat:

G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e·'nail gerardpeet@hetnet.nl

of bij:
m ~vr. H. Toes, Weberstraat I. 1223 JS Hilversum, tel. 6855 95'
o

ik geef mij op al:; nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw ac·:eptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(00-2)

Hilversum
Hilversum Nieuw Oost

Structuurvisie
in de inspraak
Het is al wéer enige tijd geleden dat een nieuwsbrief met de titel Oost Best over de plannen voor
Hilversum Nieuw Oost is verspreid. Nieuw Oost is het gebied tussen de Anthony Fokkerweg en de
A27. Wellicht heeft u de nieuwsbrief thuis ontvangen of heeft u e rover gelezen op de gemeentepagina. Na de verspreiding van de nieuwsbrief is er veel gediscussieerd, overlegd en onderzocht.
Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat er nu een goed doordachte Structuurvisie voor het
gebied op tafel ligt. Een plan waarin natuur, sport en recreatie een plaats houden en waarin
ruimte is voor woningbouw. Veel van die punten stonden al in de eerste nie uwsbrief, nu zijn de
voorstellen goed uitgedacht en zijn er deelprojecten vastgesteld . Bovendien is goed uitgerekend
of de plannen financieel allemaal mogelijk zijn. In deze nieu wsbrief vindt u een samenvatting.
De inspraakprocedure voor de Structuurvisie start op 15 j u n i en op 2 7 juni is er een inspraakavond in het raadhuis.

Met de Structuurvisie wordt Nieuw Oost beter
uit : "Na de start va n de discussie over de toekomst van Hilversum Nieuw Oost is een zogenaamde participatieronde gestart.
Ve rtegenwoordigers van de in het gebied aanwezige organisaties, zoals de sportverenigingen,de
ve reniging Anna 's Hoe ve en het Goois
Natuurreservaat, werden betrokken bij het veJder uitwerken van de plannen.
vervolg op pagina 2

Met een nieuwe inrichting worden hekken zoveel
mogelijk verwijderd

Inspraakavond
op 27 juni a.s.

U bent van harte welkom
lIilversum Nieuw Oost is op het eerste gezicht

een prachtig gebied. Op de vraag waarom er
plannen voor het gebied gemaakt worden antwoordt wethouder Moojen: "Dat is waar. Het

Op 27 juni a.s. van af 19.30 uur is er in het
raadhuis een ins praakavond over de
Structuurvisie . Hierbij zullen wethouder

gebied ziet er zo op het oog heel goed uit. J'vlam;

Mooj en, gemee n te lijke projectleider de

we weten dat er een aantal knelpunten aanwe-

heer van Wieringen en vertegenwoordi-

zig is. De bodem is op een aantal plaatsen ern-

gers van BRO adviseurs aanwezig zijn.

stig vervuild, om grote delen van het gebied

Tijdens deze avond kunt u meer

staan hekken en de rioolwaterzuivering is aan

in formatie krijgen over de plannen.

vernieuwing toe. De vraag is hoe je deze knel-

Er zijn deskundigen aanwe zig om uw

punten kunt oplossen en hoe je daarbij de aan-

vragen te beantwoorden. Op de achter-

wezige natuur en recreatiemogelijkheden zo

kant van deze nieuwsbrief kunt u lezen

goed mogelijk behoudt en versterkt. We denken

hoe de inspraakprocedure in elkaar zit

dat de Structuurvisie daar een goed antwoord op

en wat er daarna gaat gebeuren.

geeft." 1l1ssen de start van. de discussie en het

Laat ons weten
wat u er van vindt!

uitko:rp.en van deze Structu urvisie zit twee jaar
tijdsve rschil. Hoe dat komt legt Moojen als volgt

vervolg van pagina]

ontstaan voor elkaars standpunte n en

Ook bewoners van de bestaande aangren-

problemen". Na de participatieronde is er

zende buurt waren hierbij aanwezig. Deze

binnen de gemeente veel over Hilversum

ronde heeft niet voor alle partijen dat op-

Nie uw Oost gesproken en uitgezocht.

geleverd wat zij er van hadden gehoopt.

Moojen: "Discussies over de nota

Dat kwam doordat er minder 'schuifruim-

Hilversum 2015, de mogelijke woningaan-

te' bleek te zijn dan we dachten.

tallen in Nieuw Oost, Stedelijke
Vernieuwing en de verplaatsing van de

De gemeente heeft hiervan geleerd dat

r ioolwaterzuivering hebben veel tijd

h e t betrekken va n verschillende groepen

gevraagd. Daardoor is de Structuurvisie

m ensen bij het make n van plannen niet

Nieuw Oost een ha lf jaar later uitgeko-

zo ee nvoudig is als het lijkt. Dat je daar-

men dan we dachten. Maar ik ben er van

over met elkaar goede afspraken moet

overtuigd dat we door alle intensieve

maken en dat voora f helder moet zijn

overleggen en discussies nu een goed

waarover kan worden meegepraat. Ik ben

stuk hebben gemaakt . Een stuk waarmee

er wel van overtuigd dat alle discussies er

we de plannen voor Hilversum Nieuw

voor gezorgd hebben dat er meer begrip is

Oost verder kunnen gaan uitwerl<en."

De belangrijkste
keuzes
In de Structuurvisie is een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Ze worden hieronder beschreven.
l.

Het gebied Hilversum Nieuw Oost
wordt in zijn geheel aangepakt. Alle
belangen moeten gezamenlijk worden
afgewogen. Alle projecten tezamen zitten als h et ware als schakels in ee n
ketting aan elkaar.

2.

De verschillende activiteiten in het
gebied worden beter op elkaar afgestemd zodat Z\j elkaar minder storen.

3. Alle vervuiling wordt op zo ' n manier
gesa neerd, dat het hele gebied goed en
veilig te gebruiken is, ook in de toekomst .
4.

Er komen ongeveer 750 wo ningen.

5.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie
wordt vernieuwd en krijgt een ande re
(betere) plek in het gebied.

6.

Recreatiemogelijkheden en natuur die
verdwijnen , worden nieu w aangelegd
op plekken in het gebied. De nieuwe
natuur en recreatie worden zo
gemaakt dat zij extra waarde krijgen.

7.

De sportvoorzieningen moeten een
plaats houd en in Hilversum Nieuw
Oost.

De7,e zeven keuzes worden uitgewerkt in
25 gro te en kleine projecten. Hiernaast

vindt u een kaart met daarbij de projecten
kort omschreven.

Wethouder Moojen

De Structuurvisie
Deze kaart laat de Structuurvisie voor Hilversum Nieuw Oost zien.
De nummers in de kaart verwijzen naar de 25 deelprojecten.

1. Aanlegge n ex tra water als compe nsatie voor
regenwaterin filtratie
2. Saneren van de bodem van de Waschm eren

Wat is
een gronddepot?

3. Herinrichten van de Waschme ren voor na tu ur
na sa nering

In ee n gronddepot wordt verv uilde gro nd gestort.

4. Aanleggen gronddepo t voor ernstig

veron tn~ i

In Hilversum Nieuw Oost gebeurt dat op verschil-

nigd e grond, afgedekt m et grond en b eplan-

lende manieren voo r verschillende verontreinigin-

ting

gen. In de depots wordt alleen grond uit

5. Verwij dere n bes taande sportvelden en aan leg
recrea ti egebied

Hilversum Nieuw Oost zelf opgeslagen. Er wordt
een depo t gemaa kt voor ernstig verontre inigde

6. Aanl egge n gronddepot voor licht verontre inig-

grond (nu mmer 4). Deze grond word t h ele maal

de grond e n inrichten m e t groen en bom e n

inge pakt mdat nie m a nd er meer bij ka n e n de

7. Aanlegge n pa rkachtig recrea tiegebied m et bijvoorbeeld een tr imbaan
8. Slopen van de rioolwaterzu ive ringsinsta lla tie
9. Bouwen ni e uwe woonwijk, in clu sief saneren
10. Bouwen n ieuwe

riool w at e rzuiveringsins tallatif~

11. Aanleggen open waterb ergingsgebied voor

verv uiling niet in de g rond of het grondwa te r kan
wegzakken . Dit grond depot wordt regelma tig
gecontrolee rd en moet iedere 40 jaar kunne n worden opengemaakt voor inte nsieve con trole. Het
terrei n wordt zo inge richt dat die controle makkelijk kan worden uitgevoerd.

ove rtollig regenwater, ingericht als recreatiege-

H et gronddepot op nummer 6 is voor licht veront-

bied

rein igde grond. Ook deze grond wordt ingepakt .

12. Bouwen afgedekt bergingsbassin voor tij delijke
opslag van rioolwater
13. Uitwerke n plannen voo r pil otgebied Stedelijke

Verni e uwing
14 . Om vormen strook grond langs de Antho ny

Fokkerweg met verspreid een aan tal geb ouwen

He t terrein kan daarna de finitief worde n ingericht
en wordt vervolgens regelmatig gecontroleerd.
H et ve rvuilde slib uit de Spe el we idevijver (numm er 20) e n de ove rige vijvers (n ummer 23) wordt
ni e t in h et gronddepot ges tort, het wordt na ar een
and er gebied gebrach t.

15. Herinrich ten terrein ron d Anna ' s Hoeve voor

recreatief geb ru ik
Omleggen van de Weg ove r Anna's Hoeve
ove r h et tracé va n de onve rharde Liebergerweg, in combinatie m e t h et aanleggen van ee n
ecoduct of faunatunnel (i n studie)
17. Aanlegge n ecologische verb indingszone rich-

ting het ecoduct
18 . Aa nl eggen va n een natuu rlijk filter m et rietbeplanti ng voor zuivering van het regenwater
zodat h et schoon naar de vijvers van An na ' s
Hoeve gaat, dit wordt een h elofytenfilter
geno e md
19. Opruimen eerste deel va n het park.
Het bosje langs de stads rand blijft
Saneren Speelwe id evijver
2l. Aanleggen va n nieu w sportcomplex met ruim-

te voor voetb al, te n nis en h an dbal m et acco mmodaties voor HSV Wasmeer en de Zeb ra's
22. Sanere n speelveld nabij de Speelweidevij ver
23 . Saneren overige vijvers Ann a 's H oeve
24. Handhaven en h erinrich ten va n voetpad langs
de spoorlijn , vanaf Antho ny Fokkerweg
25. Aanleggen fiets- en voe tga ngerstunn el.

Hier komt een nieuwe heuvel met gronddepot

Op J5 juni start de inspraakprocedure voor de

Vervolgens zal het rapport, tezamen met de reacties, in sep-

Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost. Op 27juni wordt

tember worden behandeld in de Taadscommissie. In okto-

een inspraakavond georganiseerd, vanaf 19.30 uur in de

ber neemt de gemeenteraad een besluit.

Burgerzaal van het raadhuis. U kunt inspreken op de
inhoud van de gehele Structuurvisie. .Niet ter discussie staat

A1s de gemeenteraad de Structuurvisie heeft vastgesteld

dat er iets gaatgebeuren in Nieuw Oost. Met andere woorden: er is besloten dat voor het gebied plannen gemaakt

(na de inspraakprocedure), moeten de plannen verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in een zogenaamd Masterplan.

worden, ook voor woningbouw.

Na vaststelling van het Masterplan worden de verschillende
projecten in definitieve plannen gezet en kan de eerste

De Structuurvisie ligt ter inzage in de Burgerleeskamer in

schop de grond in.

het raadhuis, bij de balie van DSO aan de Oude Enghweg
23 en in de Opel1bare Bibliotheken.
De Structuurvisie is ook te koop voor f 25, =

Nader onderzoek naar verlegging weg over AJ1l1a's Hoeve

bij de centrale kas in het Raadhuis of bij de
balie van DSO aan de Oude Enghweg. Als u
nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met de heer K. van Wieringe, telefoonnummer 035-6292528.
U kunt schriftelijk reageren op het rapport.
Dit kan door inlevering van het inspraakformuller dat tijdens de inspraakavond verkrijgbaar is. Of u richt uw blief aan het collegeyan Burgemeester en wethouders, t.a.v.
de heer K. van Wieringen, Dienst
Stadsontwikkeling, Antwoordnummer 1199,
1200 VB Hilversum, onder vermelding van
DSO!PROW!Hilversum Nieuw Oost.
De inspraaktermijn sluit op 10 juli 2000.

COLOFON
Zo'n 25 mensen, waaronder vertegenwoordigeTs

Naast discussies in de participatiegroep is ook bin-

Uitgave:

van verschillende verenigingen en instellingen in

nen de gemeente en andere organisaties gespro-

Gemeente Hilversum

het gebied en bewoners, hebben deelgenomen
aan de partic;ipatiegroep Hilversum Nieuw Oost.

ken over een aantal zaken in de Structuurvisie.
Dit heeft geleid tot de volgende besluiten:

Deze groep heeft meegesproken over de eerder

de rioolwaterzuiveringsinstallatie blijft in het

gepresenteerde plannen.

gebied maar wordt moderner, kleiner en verRedactie:

plaatst;
Er zijn verschillende aanbevelingen uit het parti-

er worden ongeveer 750 woningen gebouwd;

cipabetraject overgenomen, een deel van de voorstellen wordt niet overgenomen omdat ze niet

de plannen voor Hilversum Nieuw Oost moe-

passen in de Structuurvisie of omdat ze financieel

het pilotgebied voor

niet haalbaar zijn.

Dit is het gebied tussen de spoorlijn,

ten straks goed aansluiten bij de plannen in
Stedel~ike

Vernieuwing.

A. Fokkerweg, Lorentzweg en J.v.d.Heijden-

Het participatietraject de volgende

resuttat~n

opgel~verd:

een andere locatie voor de sportvelden;

Oplage:
3.250 exemplaren

Margreet Kokshoorn
Vormgeving :

Drukkerij de Toekomst
Foto's:

BRO adviseurs

straat! Oosterengweg.
Kaart:
Gemeente Hilversum

behoud van de Dudokheuvel en het behorid
van een voetpad tussen de sportvelden en het

Drukwerk:

spoor;
een onderzoek naar het verleggen of definitief

Drukkerij de Thekomst

afsluiten

Annals Hoeve
Koerier
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 17, nummer 3, 2000
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De Vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Arma's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.

HET BESTUUR
yoorzitter:
Secretaris:
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Concept-Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost: Inspraaktermijn sluit 10 juli
Nieuwe Structuurvisie bevat weinig nieuws.
Werkgroep Behoud Heuvelrug hoopt op 'prevaleren van gezond verstand'
Notulen van de jaarvergadering.
Leden aan de schrijftafel: Brief van onze oud-(vice-)voorzitter aan het bestuur.
Vrijwilligers van Anna's Hoeve op het Naardermeer.
De trots van de buurt.
De enge man.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Broeihopen voor ringslangen aangelegd Krentenbomen al weer uitgebloeid Anna's Hoeve al bewoond in de steentijd? - 27 mei: Jeugdviswedstrijd in Anna's HoeveWerkgroep Behoud Heuvelrug in actie met affiches Storm laat veel sporen na - Stinkzwam al weer te ruiken.
Nog meer "Anna's Hoeve" op Internet.
Vogels op Anna's Hoeve: Vogelexcursie - Buizerds - Bij de dood van een gans.
Brandnetelexplosie - Hulp gezocht voor Vrijetijdsmarkt - Waterstand van de vijver.
Een groene puzzel is een goede zaak. - Jeugpagina: doolhof.
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

-3CONCEPT-STRUCTUURVISIE HILVERSUM NIEUW OOST

INSPRAAKTERMIJN SLUIT 10 JULI
Op maandag 10 juli moeten schriftelijke reacties op de nieuwe Structuurvisie Hilversum Nieuw
Oost op het gemeentehuis zijn ontvangen. Verderop in deze Koerier leest u het nodige over deze
nieuwe publicatie van de gemeente Hilversum, die eind mei verscheen en die op 14 juni werd
vrijgegeven voor de inspraak. Een samenvatting in de vorm van een nieuwsbrief is huis-aan-huis
bezorgd in de woonwijk grenzend aan Anna's Hoeve. Wegens ruimtenood is er in de
gemeentepagina "Raadhuis aan huis" (in de Gooi en Eembode) nauwelijks aandacht aan het nieuwe
beleidsstuk besteed. Graag sporen wij u aan om aan de gemeente uw mening over de plannen te
laten weten (als u dat nog niet hebt gedaan, en als u dit stukje op tijd leest). Misschien helpt het
een beetje, en alle beetjes helpen ....

Voorbeeld voor een inspraakbrief of -briefkaart
[uw voorletters en naam]
[uw straatnaam en huisnummer]
[uw postcode en woonplaats]
Betreft: DSO/PROW/Hilversum Nieuw Oost
Aan het College van B&W
t.a. v. de heer K. van Wieringen, Dienst Stadsontwikkeling
Antwoordnummer 1199
1200 VB HIL VERSUH
Hilversum, 7 juli 2000
Geacht College,
Over de plannen in de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost wil ik het volgende opmerken:
[uw inspraakreactie]
Hoogachtend,
[uw handtekening]
Op een brief of kaart geadresseerd aan dit antwoordnummer hoeft geen postzegel. Maar hij moet
wel uiterlijk maandag 10 juli op het raadhuis ontvangen zijn!

DE INSPRAAKAVOND VAN 27 JUNI

*
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•
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Op dinsdag 27 juni was er een inspraakavond over Nieuw Oost in de Burgerzaal
\..
van het raadhuis. Ongeveer 50 belangstellenden hebben deze avond bezocht.
Voor de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve voerden voorzitter Meijndert Ruitenberg en
bestuurslid Jan Paul van Hemert het woord. Over de schriftelijke inspraakreactie van het bestuur,
waarin alles nog eens precies op een rijtje is gezet, kunt u verderop in deze Koerier iets lezen.
Bijna alle onderdelen van de problematiek en de plannen zijn deze avond aan de orde geweest.
Opvallend talrijk waren de bezorgde reacties over het feit dat juist voor de maatregelen om de
natuur te versterken nog geen garanties kunnen worden gegeven wegens de kosten.
De uitsmijter was voor Paul Dijkstra van de Werkgroep Behoud Heuvelrug die zijn eerder op de
avond gehouden betoog nog eens als volgt samenvatte: "Het stukje natuur bij Anna's Hoeve is te
belangrijk om het te bebouwen". Zijn woorden werden door applaus gevolgd.
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NIEUWE STRUCTUURVISIE BEVAT WEINIG NIEUWS
De nieuwe Structuurvisie bevat maar weinig nieuws, en is in sommige opzichten zelfs vager dan
eerdere gemeentestukken. Dat geldt met name voor de nieuwe gebiedsindeling. De nieuwe
planplattegrond, nu "Structuurbeeld" genoemd, bevat geen details over sportvelden,
woningbouwblokken, parkeerterreinen enzovoorts. In de structuurschets van mei 1999 die we al
diverse keren hebben afgedrukt, stonden die wel! In de nieuwe Structuurvisie staat dat het
Structuurbeeld ''vooral een beleidskaart" is, en "(nog) geen gebiedsontwerp". Dat komt pas met het
Masterplan, de volgende stap in de planvorming. Het Masterplan moet, als alles goed gaat, voor de
zomer van 200 I in ontwerp gereed zijn voor de inspraak. Na vaststelling van het Masterplan wordt
, er verder gewerkt aan 25 concrete projecten die in de Structuurvisie staan opgesomd. Sommige
daarvan (zoals plannen voor bodem- en waterbodemsanering) zijn al in voorbereiding of grotendeels klaar.

Het "Structuurbeeldl: Met iconen (tekeningetjes) worden zes gebieden aangeduid
De iconen van boven naar beneden:
I. Gronddepots, in te richten als nieuw recreatiegebied
2. Woningbouw (het terrein van de huidige rioolwaterzuivering en accumulatievijver).
3. Nieuwe rioolwaterzuivering met een (recreatief in te richten) overstortgebied
4. Aantrekkelijk stedelijk uitloopgebied met verspreid een aantal gebouwen.
5. Nieuw sportcomplex, met aan de noordrand vijvertjes met helofytenfilter (riet)
6. ITerrein rond Anna~ Hoeve/~ na sanering van de vijverbodems in te richten voor
l'l7oogwaardig recreatiefgebruik I:

>>
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NIEUWE RIOOLWATERZUIVERING, EN WONINGBOUW
De gemeente gaat er nu definitief van uit dat er op de plek van de huidige sportvelden van HSV
Wasmeer en De Zebra's een nieuwe rioolwaterzuivering gebouwd moet worden. Het is niet gelukt
Blaricum zover te krijgen om de bestaande zuivering daar te vergroten. Volgens de laatste gegevens
zouden er dan in Nieuw Oost nog 80 woningen meer gebouwd gaan worden. Nu dit niet
doorgaat, komen er ca. 750 woningen. Daarvoor dient in ieder geval de plek van de oude zuivering
en de driehoekige accumulatievijver. De nieuwbouwwijk moet op een nader te bepalen manier
aansluiten bij het te vernieuwen woongebied in de bestaande wijk.

OOK WONINGNIEUWBOUW LANGS DE ANTHONY FOKKERWEG ?
Of er ook nieuwbouwwoningen komen in de strook langs de Anthöny Fokkerweg is nog niet
duidelijk. Begin 1998 bracht de gemeente een eerste "Structuurschets" uit. Die was in opdracht van
de gemeente geschreven door adviesbureau BRD. Dit advies~ureau had de voormalige
rondwegstrook langs de Anthony Fokkerweg ingetekend als "recreatieve strip" met enkele
bouwsels voor diverse doeleinden, maar geen woningbouw. Toen later tijdens de planvorming het
kostenplaatje er steeds somberder uit ging zien, werd de strip bij het gebied voor woningbouw
gevoegd. Voor het schrijven van de nieuwe Structuurvisie heeft de gemeente opnieuw bureau BRD
ingehuurd. BRD heeft zijn stokpaardje van de recreatieve strip weer van stal gehaald: "een
aantrekkelijk stedelijk uitloopgebied met verspreid een aantal gebouwen". Om de kosten
(renteverlies) te drukken wil de gemeente echter graag een deel van de woningbouw zo snel
mogelijk realiseren. Dat is het makkelijkste. .. in de strip langs de Anthony Fokkerweg!
Wethouder Moojen heeft al toegegeven dat "verspreid een aantal gebouwen" best op woonblokken
zou kunnen slaan.

HET FINANCIËLE PLAATJE
Financiële details van de plannen zijn niet bekendgemaakt. Wel is uitgelegd dat het begrote tekort
nu een stuk lager uitvalt, doordat de kosten en baten van de plannen beter bekend zijn dan een jaar
geleden. Het ecoduct-plan voor versterking van de ecologische verbindingszone wordt in de tekst
van de Structuurvisie wel genoemd, maar kan financieel nog een struikelblok worden . Overigens
zegt Hilversum daar wel iets aan te willen meebetalen.

AFSLUITING WEG OVER ANNA'S HOEVE ??
Tot onze verbazing zal onderzocht worden of de Weg over Anna's Hoeve wellicht helemaal voor
autoverkeer kan worden afgesloten (eventueel met een bussluis, zodat de bus er nog wel door
kan). Wij hebben daar niets op tegen, maar het lijkt niet erg realistisch. Het voorstel lijkt te zijn
ingegeven door de hoop om de kosten voor een ecoduct uit te sparen .

WATERBODEMSLIB WORDT AFGEVOERD; TWEE GRONDDEPOTS
Nieuw is het gegeven dat het vervuilde waterbodemslib van het laarder Wasmeer en van de
vijvers van Anna's Hoeve NIET in het gronddepot hoeft te worden opgeslagen, maar naar een
slibstort elders zal worden afgevoerd. Wel is er nog veel ruimte nodig voor de opslag van vervuilde
"droge" grond. Daarvoor is nog steeds de plek van de voormalige wielerbaan bestemd, en de
aangrenzende noordelijke sportvelden (voorheen Donar en Gooise Boys). Doordat er geen ruimte

»

-6nodig is voor het slib, wordt de totale oppervlakte van het nieuwe recreatiegebied (op het
gronddepot) waarschijnlijk kleiner dan vorig jaar werd voorzien. Maar de mogelijkheden voor de
aanleg van nieuwe natuur (met een landschappelijk en recreatief aantrekkelijke inrichting) zijn
vergroot. Er komen namelijk twee verschillende depots; ook dat is nieuw.
Op het gebied van de wielerbaan wordt sterk vervuilde grond opgeslagen, niet al te hoog, en
afgedekt met plastic dat eens per 40 jaar vervangen moet worden. Daarom kunnen hier alleen
struiken op groeien ("bijvoorbeeld seringen : die gaan 40 jaar mee"). Minder vervuilde grond wordt
op de noordelijke sportvelden opgeslagen. Deze stort wordt permanent afgedekt en mag hoog
worden; er kunnen ook bomen op groeien. Voor de Kynologenclub Gooi- en Eemland en voor de
theatershowgroep "the Lucky Boys and Girls" is in het gebied van Nieuw Oost geen plaats meer.

~

TUNNELTJE NAAR HET VAN RIEBEECKKWARTIER

Ook een nieuwtje is de opname van de aanleg van een fietsers- en voetgangerstunneltje tussen de
Anthony Fokkerweg en de Van Linschotenlaan als 25e project in het kader van Nieuw Oost. Een
mooi succesje voor de bewonersgroep Bodemvogels die zich (met anderen) hiervoor heeft
ingespannen. De financiering van het tunneltje is al opgenomen in de exploitatie-opzet van Nieuw
Oost, zodat de kosten naar verwachting geen belemmering zullen zijn.

TIJDSPLANNING
Voor het vervolgtraject bestaat nu de volgende tijdsplanning. Sneller zal niet gaan. Vertraging lijkt
niet ondenkbaar!
19 sept. 2000
II okt. 2000
april 2001
vanaf eind 200 I
2002
vanaf eind 2002
2003 - 2004
vanaf 2003

Structuurvisie en inspraakreacties in Raadscommissie Stad
Structuurvisie en inspraakreacties in Gemeenteraad
Concept-Masterplan gereed voor inspraak
Vervolg van bodemsanering, en uitvoering van waterbodemsanering
Aanleg nieuw sportcomplex op gesaneerd Speelweide- en vijvergebied
Start woningbouw; ca. 6 jaar later: oplevering van laatste woningbouw
Bouw nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie
Aanleg nieuw recreatiegebied op gronddepots

Voor de herinrichting van de te saneren natuurgebieden werd geen tijdsplanning gegeven "want
daar bestaan nog geen duidelijke plannen voor". Deze stellingname baart ons wel zorgen. Ook
blijven wij vrezen dat het versterken van de ecologische verbindingszone als een minder belangrijke
sluitpost behandeld zal worden . Dat mag niet zo zijn. wil onze vereniging met de plannen kunnen
instemmen!

»
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INSPRAAKREACTIE VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve gaat er van uit dat inspraakreacties in
de trant van "Geen sportvelden op het Speelweidegebied!", of "Geen woningbouw bij Anna's
Hoeve!" door de gemeente alleen voor kennisgeving zullen worden aangenomen. Om politieke,
financiële en technische redenen moet men er helaas aannemen dat zulke hoofdzaken in de
planvorming niet meer ter discussie staan.
Het bestuur heeft niettemin opnieuw met klem laten weten het opofferen van bestaand
natuurgebied zeer te betreuren. Ook is opgemerkt dat de Structuurvisie onvoldoende garanties
biedt voor kwalitatieve natuurcompensatie. In de Structuurvisie worden wel veel woorden gewijd
aan recreatie, maar het woord "natuurwaarden" komt in het hele stuk niet voor. Evenmin wordt
melding gemaakt van het feit dat Anna's Hoeve is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur van
Nederland.
Een aantal van onze wensen en verlangens kunnen volgens ons bestuur best reeds in dit stadium
van de planvorming worden vastgelegd. In haar inspraakbrief heeft het bestuur daarom acht
voorstellen gedaan om de Structuurvisie te verbeteren en aan te vullen. Voor zover de gemeente
deze suggesties niet wil volgen, wil het bestuur graag uitgelegd krijgen waarom niet.
Met de ingediende voorstellen worden vooral de natuurbelangen beter veiliggesteld. Ook wordt
gevraagd om nu al vast te leggen dat een nieuwe infiltratievijver (=een vijver om regenwater in te
laten wegzakken, ter vervanging van de Speelweidevijver) ook een recreatieve functie krijgt, en dat
de versleten invalidenvisplaats moet worden vervangen door een nieuwe.

Het Witte Strandje: wij wil/en geen sportvelden tot vlak bij deze oever!
(Tekening: R. van 't Hoft)
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,;Het is een beetje een taboe in de gemeenteraad"

Werkgroep Behoud Heuvelrug hoopt.op
'prevaleren van gezond verstand'
HILVERSUM - Het is
belachelijk dat Hilversum
een complete nieuwe wijk
wil bouwen bij Anna's
Hoeve. Dat vindt Pa uI
Dijkstra van de werkgroep
Behoud Heuvelrug. Hij
,probeert op alle mogelijke
manieren de inwoners van
Hilversum te bereiken om
te voorkomen dat de
.bouwplannen door gaan.
,Nolgende maand gaan de
~lannen officieel de inspraak in. Dan moeten we
met z'n allen van ons laten
~oren." Dijkstra is bang
dat door Hilversum , Oost
<te natuur teveel in de verdrukking komt.
Oe faunapassage onder de
Iedere zaterdag is Pa ui Dijkstra met een kraampje op de Groest te vinden.
snelweg bij de weg over AnOp die manier wil hij de bevolking mobiliseren voor natuurbehoud.
T\a's Hoeve is één van de weiWge stukjes kunstmatig aanin de raad. Die verdeling van De grond in het gehele gebied
gelegde natuur die het Naarpartijen maakt dat er weinig is behoorlijk tot zwaar verdermeer en de Gooise heideover de natuur gesproken vuild. De grond van de RWZI
gebieden met de Utrechtse
wordt. Het zijn allemaal en de vijvers bij Anna's Hoeve
' Heuvelrug verbindt. "Het is
bouwpartijen" , vindt Dijk- wordt volgens de ' huidige
een heel lint van natuur. Àls
stra.
plannen gesaneerd en geer bij Anna's Hoeve gebouwd
Het. Goüis)'latuur . Reservaat, dumpt op de sportvelden
wordt ga je er in knippen",
die veel grondgebied beZit achter het partycentrum. De
legt Dijkstra uit. En dat kan
rondom Anna's Hoeve, noemt sportvelden verschuiven naar
niet door de beugel, vindt hij .
de poging van Dijkstra om de de eerste vijver, die gedempt
Anna's Hoeve is een druk verbouwplannen tegen te houden wordt. Die vijver is van het
k,eerspunt voor plant en dier.
bij monde van Dick Lands- GNR, maar bij de overdracht
Bet is onderdeel van de lanmeer'idealistisch'. "De ont- van de grond van de gemeente
delijke Ecologische Hoofdwewikkeling van Hilversum Oost naar het GNR is in het verlegenStructuur. Dat is een lanis een beetje een gelopen ra- den al bepaald dat het GNR
delijk 'verkeersnetwerk' voor ' ce", sombert hij. "Maar het is
verplicht was om in het kader
planten en dieren. De verwel moedig dat ze het probe- van een bodemsaneringsplan
@ippering van natuurgebieren." Het Goois Natuur Re- genoegen te nemen met een
.den wordt door biologen als
servaat onderschrijft de stel~ kwantitatieve ruil. De gesaéén van de grootste oorzaken
ling dat ieder hapje qat uit de neerde grondhoop wordt dan
voor de teruggang inde wildnatuur wordt genomen, er één
stand gezien.
teveel is, maar noemt de ont- ook als natuurlijke reereatiewikkelingen bij Hilversum heuvel ingericht.
De
bodemsanering wordt
Oost complex.
deels met Rijkssubsidie en
"Ik vind dat je überhaupt
deels met de woningbouw beniets van de natuur af moet
kostigd. "In het totale plan
snoepen. De gemeente krijgt
wordt de Weg over Anna's
daar achteraf spijt van",
De
rioolwaterzuiyeringsinHoeve verlegd' achter ' het
vreest Dijkstra. Door actie te
stallatie (RWZI) in !let gebied
partycentrum langs. Daarbij
voeren hoopt hij dat in de geis aan vervanging toe. Dat kan
wordt een aanzienlijk stuk
meenteraad het 'gezond veralleen maar door eerst een
van wat nu recreatie is,weer
~tand uiteindelijk prevaleert'.
nieuwe . installatie te bouwen
natuur. Ik heb het gevoel dat
'"Het is een beetje een taboeTil
en dan de oude af te breken.
dat het maximaal haalbare, is
de gemeenteraad. Dat heeft te
dat we eruit hebben kunnen .
maken met de verhoudingen

GeQmna

Tomen

o
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-9halen. Ik ben daar niet , onkvreden mee, tenzij er aan getornd wordt en maar een deel
van het plan wordt uitgevoerd",
zegt
Rentmeester
Henk Korten van het GNR.
Korten vindt het initiatief wel
'sympathiek'. "Deze werkgroep heeft uitsluitend oog
voor wat goed is voor de na-

tuur. Wat dat betreft hebben
ze gelijk. Dan zou ik zelfs
zeggen: die hele Weg over Anna's Hoeve moet eruit, en het
spoor ook en de A27 ook.
Maar dan houd je geen rekening met andere belangen.
Dat hebben we wel geprobeerd te doen."

Dijkstra heeft goede hoop dat
zijn actie niet te laat komt.
"We zitten nu . op een soort
tweesprong. Je moet als gemeente een keuze maken: of je
kiest voor de natuur, of voor
bebouwirig. Ik ga ervoor om
voor natuur te kiezen." .

Zie ook Internetadres: www.heuvelrt.oI'g.org
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING

gehouden op maandag 17 april 2000 in de bovenzaal van de Ontmoetingskerk aan de
Minckelersstraat, hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum .
Aanwezig volgens de presentielijst 26 leden. Tevens aanwezig 3 belangstellende oud-leden en nietleden, onder wie Paul Dijkstra van de Stichting Behoud Heuvelrug. Van 4 leden is bericht van
verhindering ontvangen.
I. Om 19.33 uur opent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen. Hij is blij met de ruime opkomst. Van ons lid Wim van Paridon is bericht van verhindering
ontvangen. Voorzitter wijst op de presentielijst die rondgaat en op de twee stapeltjes met vergaderstukken
(afgedrukt in ons ledenblad) die bij de ingang van de zaal liggen.
2. De notulen van de op 19 april 1999 gehouden jaarvergadering worden zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld.
3. Voor deze vergadering is één ingekomen stuk ontvangen: een per fax ontvangen brief dd. 16 april van
onze oud-bestuursleden Harry en Sylvie Wark-Schlüter met de reden van hun afwezigheid, de beste wensen
voor een goede vergadering, en in het bijzonder groeten aan Jan Deijs en Jelle Harder.
4. Het jaarverslag 1999, zoals afgedrukt in het ledenblad, wordt onder dankzegging aan de secretaris
zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Ook het financiële jaarverslag over 1999 wordt zonder discussie goedgekeurd.
6. De begroting 2000 wordt na een korte toelichting ongewijzigd vastgesteld. Het aantal leden loopt wat
terug, en daarmee het begrote contributiebedrag. Het tekort in de begroting wordt veroorzaakt door post
Kantoorbenodigdheden (omdat er nieuwe verenigingsenveloppen gedrukt moeten worden) en door de
vorig jaar toegezegde bijdrage voor het uitzichtpunt op de Berg. Voor beide posten was al geld beschikbaar
in de begroting van 1999. Doordat het geld nog niet was uitgegeven is het jaar 1999 afgesloten met een
financieel overschot.
7. De kascontrolecommissie (hr. K. de Wolff en hr. W. van Paridon) heeft in februari de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester en het gehele bestuur worden met applaus
gedechargeerd.
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-108. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Dit jaar hebben zich beschikbaar gesteld hr. W . van
Paridon (herhaling) en hr. j. Bennebroek Evertsz (was reservelid). Als nieuw reservelid stelt zich
beschikbaar mevr. Ineke Marx. De vergadering stemt in met deze samenstelling van de kascommissie.

9. Bestuursverkiezing.
•
Reglementair aftredend en herkiesbaar: mevr. H . Toes (2e secr.-penningm., ledenadm.) en de heer G.
Peet, secretaris . Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
• Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: de heer j. Harder (vice-voorzitter).
Door de voorzitter uitgenodigd om iets te zeggen bij zijn afscheid, blikt jelle terug op zijn zestien
jaren in het bestuur, met naar zijn schatting zo'n 200 vergaderingen. Hij heeft het bestuurswerk
met plezier gedaan . Speciaal memoreert hij onze overleden vroegere voorzitter Gert T oeso
Hij somt een aantal doelen op die de vereniging intussen heeft bereikt, en spreekt zijn vertrouwen uit
in het bestuur, dat in de loop der jaren veel kennis heeft opgedaan. Er is nu een sterke vereniging, die
zich bij de gemeente en bij andere instanties als gesprekspartner heeft bewezen. Hij hoopt dat het
bestuur mensen weet te vinden om de nog aanwezige bestuursvacatures te vervullen. Hij overhandigt
de bestuursleden als afscheidsgeschenk een loepdoosje om kleine stukjes natuur van zeer dichtbij te
kunnen bekijken .
De voorzitter dankt jelle voor zijn langdurige en veelzijdige werkzaamheden voor onze vereniging.
In de drie jaar waarin hij lelIe nu kent heeft hij veel bewondering gekregen voor diens kennis van en
inzet voor de natuur, en voor zijn vele en goede ideeën. Gelukkig blijft jelle voor ons op de
achtergrond beschikbaar als "denktank".
Als afscheidscadeau wordt jelle een (in een namaak-fototoestel verpakt) geldbedrag overhandigd als
bijdrage in de aanschaf van een digitale fotocamera.
•
Benoembaar als nieuw bestuurslid is de heer j .P. van Hemert. Deze vertelt dat hij als bewoner van de
Anthony Fokkerweg betrokken is geraakt bij het project Hilversum Nieuw-Oost en bij Anna's Hoeve. In
de zomervakantie is hem gevraagd of hij in het bestuur wil meedraaien, en daarop heeft hij na enige
bedenktijd positief geantwoord. Jan Paul wordt bij acclamatie benoemd .
•
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur heeft besloten het erelidmaatschap in te stellen, en dat aan
twee leden toe te kennen, achtereenvolgens jan Deijs en Jelle Harder. Uan Deijs, gedurende 15 jaar een
gedreven bestuurslid en actievoerder, had vorig jaar zijn bestuursactiviteiten beëindigd.) Beiden krijgen
een "oorkonde" van erelidmaatschap uitgereikt, bestaande uit een schijfje echt prunushout uit Anna's
Hoeve, met opschrift.
De vergadering bekrachtigt het erelidmaatschap met applaus.
De secretaris licht toe dat onze Statuten en Huishoudelijk reglement aan revisie toe zijn in verband met
het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Dit heeft geen haast, maar bij de revisie zal het erelidmaatschap ook in
de statuten verankerd worden .

I O. Rondvraag.
•
De heer De Paepe zet vraagtekens bij het omhalen van bomen
in het bos bij het Geitenweitje. Jelle Harder licht het nut van de
verrichte werkzaamheden toe. Het (half)dode hout is in het
bos blijven liggen . Dat is op dit moment geen fraai gezicht,
maar het komt uiteindelijk de ontwikkeling van nieuw, gevarieerd bos ten goede. In het Spanderswoud zijn met deze
aanpak goede ervaringen opgedaan.
De secretaris herinnert eraan dat vorig jaar tijdens de vogelexcursie is gebleken dat er in gevarieerd bos in Anna's Hoeve
veel meer vogels te horen zijn dan in de monotone naaldbomenaanplant. Er zijn nog meer bospercelen in Anna's Hoeve
waarin zo'n open plek aangelegd zal worden .

»
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De heer Buunk vraagt wat we voor Anna's Hoeve moeten verwachten met al die nieuwe woningen die
de gemeente wil gaan bouwen, en vraagt of dit tegen te houden is. De voorzitter verwacht een sterk
vergrote recreatiedruk. Onze bestuur wil liever helemaal geen nieuwbouw naast het natuurgebied, en
ook geen sportvelden op het Speelweidegebied. Gezien de eensgezindheid van de Hilversumse politiek
op dit punt lijkt er maar weinig kans om deze plannen tegen te houden. Het wordt nog een heel gevecht
om er het beste van te maken.
Mevrouw Philips vraagt aandacht voor de ontwikkelingen in de bestaande woonwijk grenzend aan
Anna's Hoeve, het z.g. pilotgebied voor Stedelijke Vernieuwing. De voorzitter is hiermede bekend en
zegt dat wij de ontwikkelingen aldaar in de gaten zullen houden in hun samenhang met de plannen voor
Anna's Hoeve.
De heer Deijs vraagt aandacht voor de vernieuwing van het hek om de accumulatievijver. Enkele jaren
geleden is onze vereniging betrokken bij de aanleg van een doornenhaag die het hek zou moeten gaan
vervangen. Van de aanplant is niet veel meer over, en het nieuwe hek zou nog vijf jaar moeten meegaan .
Gezien de gemeenteplannen lijkt dat erg lang. Er is na de aanleg van het nieuwe hek ook allerlei rommel
blijven liggen.
Ook het bestuur is verbaasd over deze gang van zaken. Over de vernieuwing van het hek zijn
wij niet ingelicht. Overigens kunnen vragen hierover beter rechtstreeks aan de Dienst
Waterbeheer en Riolering gesteld worden. Als de rommel niet wordt opgeruimd zal het
bestuur daarover met DWR contact opnemen.
De heer Zeldenrust vraagt of het bestuur iets weet over de Werkgroep Behoud Heuvelrug, die sinds
enige weken op zaterdag folders uitdeelt op de Groest. De heer Paul Dijkstra, spil van deze nieuwe
werkgroep, is in de vergadering aanwezig en is na de vergadering beschikbaar voor vragen en
gesprekken. Het bestuur is goed op de hoogte van het streven van deze werkgroep, en heeft de
werkgroep reeds met informatie en materiaal ondersteund. Doordat wij gesprekspartner zijn bij dè
gemeente en de werkgroep niet, kan de werkgroep zich vrijer tegenover de gemeenteplannen
opstellen. Ons doel en dat van de werkgroep, bescherming en versterking van de ecologische
verbinding tussen de Gooise natuur en de rest van de Utrechtse Heuvelrug, zijn identiek. De werkgroep
hoopt de bevolking tegen de gemeentelijke bouwplannen te mobiliseren en daarmee de gemeenteraad
onder druk te zetten. Een woonwijk vormt immers een permanente verstoring van de toch al smalle
ecologische verbindingszone. Ons bestuur is bereid om, onder stringente voorwaarden, de nieuwbouw
te accepteren mits ook die ecologische verbinding wordt versterkt en daardoor voor de toekomst
veiliggesteld. De werkgroep hoopt dat laatste te kunnen bereiken ZONDER nieuwbouw. Dat streven
heeft uiteraard onze instemming.
Mevrouw de Wolff dankt voor de bloemen, ontvangen in verband met de ziekte van haar man. Het gaat
nu gelukkig weer redelijk goed met hem .
De heer C. (Kees) van Aggelen wijst op het komende zilveren jubileum van de Historische Kring
A1bertus Perk. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de landgoederen rondom Hilversum. Oude en
nieuwe afbeeldingen, ook van Anna's Hoeve, zijn daarvoor zeer welkom.

11. De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur.
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Na afloop van de formele vergadering was er ruimschoots gelegenheid
om de ereleden geluk te wensen en onder het genot van hapjes en
drankjes gezellig wat na te praten. De meeste aanwezigen hebben
hiervan gebruik gemaakt. Ook de mogelijkheid om met Paul Dijkstra
van de Werkgroep Behoud Heuvelrug van gedachten te wisselen werd
goed benut. Pas na tien uur keerden de laatste aanwezigen huiswaarts.
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Brief van onze oud-(vice-)voorzitter aan het bestuur
Geachte bestuursleden,
AI enige tijd had ik de behoefte nog een brief aan jullie te sturen.
Gisteren, na de prachtige excursie op het Naardermeer [zie bericht elders in dit nummer / red.]
met bestuur en leden van de vereniging werd ik mij dat weer bewust en vandaar dat ik nu achter
de computer ben gaan zitten.
Mijn brief heeft nog alles te maken met het feit dat ik zo lang in het bestuur heb gezeten. Op de
Algemene Ledenvergadering in april was voor mij de laatste keer dat ik deel uitmaakte van het
bestuur. Die vergadering heb ik als prettig en ongedwongen ervaren en gebeurde in een
goede sfeer.
Van de voorzitter kreeg ik alle ruimte om nog even terug te blikken op de afgelopen zestien jaar.
Het gaf een goed gevoel, zonder volledig te kunnen zijn, zoveel positieve en gerealiseerde
activiteiten eens op een rijtje te zetten.
Het cadeau van de vereniging, een fototoestel met inhoud, stel ik zeer op prijs. Dat is een mooie
aanzet tot de koop van een goed toestel.
Nogmaals heel veel dank hiervoor.
Ook de eer om erelid te mogen zijn van deze vereniging vind ik een mooi gebaar.
Dank ook voor de door de voorzitter uitgesproken woorden.
Bedankt allemaal voor de manier waarop jullie als bestuurslid je taken en inbreng in de
bestuursvergaderingen en in de vereniging hebt uitgevoerd
Tot slot wil ik nog maar eens zeggen dat ik er van overtuigd ben dat de Vereniging tot Behoud van
Anna Hoeve e. o. met het huidige bestuur goed verder kan en wens een ieder daarbij veel succes
en plezier.
I

Groeten,
lelie Harder

VRIJWILLIGERS VAN ANNA'S HOEVE OP HET NAARDERMEER
Op zaterdagochtend 3 juni heeft een groep vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve kunnen genieten van een vaarexcursie op het Naardermeer, onder leiding van een gids van
Natuurmonumenten. Deze boottocht was als aardigheidje door het bestuur aangeboden aan de
vrijwilligers: bezorgers en redactieleden van de Anna's Hoeve Koerier, leden van de vrijwillige
boswerkploeg, enzovoort. Met "aanhang" en inclusief de gids bestond het gezelschap uit 23
personen.
De excursie vond plaats onder ideale weersomstandigheden: droog, redelijk warm, beetje zon,
weinig wind. Hoogtepunt was het bezoek aan de observatiehut middenin de grote
aalscholverkolonie van 2000 broedparen.
Oud-bestuurslid Jelle Harder, expert in het herkennen van vogelgeluiden, heeft tijdens de 3 uur
durende excursie overigens niet minder dan 40 verschillende vogelsoorten kunnen waarnemen,
waaronder de snor en het baardmannetje.
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DE TROTS VAN DE BUURT
Begin mei zijn onze voorzitter Meindert Ruitenberg en verenigingsman van het eerste uur Jan Deijs
geïnterviewd voor het RVU-programma "De trots van de buurt", dat een onderdeel is van "De
ochtend op 5". Hieronder volgt een bijna letterlijke weergave van hun gesprek met Edwin van Laar,
uitgezonden op donderdagochtend 11 mei van ca. 9.50 tot 10 u. op Radio S.
Edwin van Laar (EvL): Het klinkt misschien een beetje clichématig, maar soms weet je eigenlijk niet wat je

eigen woonplaats te bieden heeft. Zo woon ik in Hilversum en dan hoor je dat mensen opkomen voor een
natuurgebied ten oosten van deze plaats, Anna's Hoeve. jaren geleden is de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve opgericht voor dit natuurgebied met vijvers en bomen. Waarom is die vereniging opgericht?
Nou, omdat het gebied verpauperde, omdat men vond dat de gemeente er niets aan deed. Voor een cent
per dag kan je lid van de vereniging worden en met z'n allen draag je dan bij aan het onderhoud van dit
natuurgebied. Het gebied bloeide weer op, werd weer prachtig en nu, zestien jaar later, staat het weer ter
discussie; weer moet die vereniging - misschien maar gelukkig dat die er is - gaan knokken om te
voorkomen dat hier sportvelden worden aangelegd. Dus natuurgebied Anna's Hoeve in Hilversum: de trots
van de buurt.

Jan Deijs GD): In november '83 zijn wij,

vissers en buurtbewoners, begonnen. De waterstand was zo laag dat
er een hele hoop vissen doodgingen. We hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en zijn achter de
gemeente aangegaan om te zorgen dat er meer water in de vijvers zou komen zodat de vissen bleven leven.
Tegelijk bleek dat er een hele hoop vuil in de vijvers lag, ijzer en andere troep. Daarom hebben we een
werkgroep in het leven geroepen en een manifest opgesteld. Met vrijwilligers hebben we dat manifest huisaan-huis bezorgd in de buurt van Anna's Hoeve. We kregen veel bijval van mensen uit de buurt en hebben
een schoonmaakactie op touw gezet. Uiteindelijk hebben we op 17 april '84 de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve opgericht.
Meindert Ruitenberg (MR): Zo, dit is de eer-

ste vijver. Hierachter zie je de speelweide.
De bodem van deze vijver is vervuild; de
speelweide die je daar ziet is ook vervuild
Dat moet allemaal gesaneerd worden en dat
is prima. Alleen de gemeente wil hier sportvelden hebben, maar dat willen wij niet,
want ze pakken gewoon de achtertuin af
van de mensen die hier wonen.
EvL: Want hier ligt gelijk een wijk aan vast.
MR: ja, de mensen zijn hier klein behuisd,
hebben weinig tuin. je ziet hier ook allemaal
buurtbewoners lopen, kinderen spelen hier,
mensen fietsen hier.
EvL: We moeten zelfs even aan de kant, denk ik.
Voorbijganger: We moeten even naar de salamanders.

De Speelweidevijver
(tekening R. van 't Hof!)

JD: Er werd helemaal niets meer aan A/ma's Hoeve gedaan. Vroeger werkte er altijd een man constant in
Anna's Hoeve, van de gemeentelijke afdeling groenvoorziening, zal ik maar zeggen, maar die werd in een
keer weggehaald
EvL: Ging het u aan het hart toen het gebied zo verpauperde?
JD: Tuurlijk, maar mij niet alleen gelukkig. Nu hebben we 800 leden en dankzij de inspanningen van veel
mensen hebben we voor elkaar gekregen dat A/ma's Hoeve weer een beetje geschikt werd voor recreatie
en dat alles weer een beetje goed ging.
I

MR: Hier rechts ziet u het leugenbankje, waar elke avond de wat oudere

buurtbewoners zitten. Die genieten hier. Het is een soort sociale ontmoetingsplaats, en multicultureel ook: je vindt hier allerlei bevolkingsgroepen.

»
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Er wordt op Anna~ Hoeve ook veel gevist. Ook worden er viswedstrijden gehouden voor de jeugd; dan
zitten hier honderden kinderen te vissen. En tja, mensen komen hier tot rust. Het is ook een plek...vaar
mensen hun honden kunnen uitlaten. Allemaal leuk. Het is genieten.
EvL: Dus op een gegeven moment stoppen jullie de koppen bij elkaar, niet...vaar, alle vissers gaan samen
briefjes in de bus gooien.
JO: Ja, niet alleen de vissers, hoor, ook de buurtbewoners, die zijn er natuurlijk ook goed bij betrokken
geraakt, mede door mijn manifest. Eigenlijk hebben we twee keer iets met een manifest gedaan.
EvL: Precies. Maar dan gaan jullie met z'n allen naar de gemeente, en dan?
JO: Dan krijgen we een hele hoop voor elkaar. Dan gaan we schoonmaakacties houden; we doen een
oproep in de krant en we hangen affiches in de buurt, en dan komen er zo'n dertig, veertig mensen helpen.
Met de kinderen van de Nassauschool deden we twee keer in een jaar een schoonmaakactie en dan
, verzorgde de gemeente het materiaal, die zette containers neer en zo.
EvL: Die voelde zich onder druk gezet.
JO: Ja precies, die is uiteindelijk door ons onder druk gezet.
MR: Je hebt hier aalscholvers, je hebt hier reigers, je hebt hier waterkippetjes zoals ik ze noem, het stikt
hier van de vissen - dit is voor mij echt genieten, elke dag weer.
EvL: Komt u hier vaak?
MR: Ik kom hier elke dag, om met mijn honden te wandelen, om gewoon rond te lopen, om te genieten van
de mooie bomen. Als ik hier loop doet het me gewoon pijn om te weten dat hier sportvelden gepland zijn dat geeft me een triest gevoel.

JO: Bij ons vijfjarig jubileum hebben we een boekje uitgegeven, dat door Kees van Aggelen van de
Historische Kring is geschreven; dat wil ik u overhandigen.
EvL: Nou, hartstikke mooi, dank u wel.
JO: Misschien dat ik er evén wat uit mag citeren? ('Eind 1983 was de waterstand van de vijvers van Anna~
Hoeve uitzonderlijk laag. Gevaar voor massale vissterfte dreigde. Een aantal vissers die dat aanschouwden
konden eveneens goed zien dat er zeer veel rommel in de vijvers lag: oude fietsen, bromfietsen, puin,
supermarktkarretjes, enzovoort. Op dat moment werd het idee geboren de rommel zelf te gaan opruimen.
EvL: Het was gewoon een goed idee.
JO: Ja, dat blijkt nu achteraf. Toen hebben we een vuist kunnen maken naar de gemeente toe en duidelijk
gemaakt dat er toch wel wat aan gedaan moet worden en dat het zo niet langer kan.
EvL: En dat is gelukt.
JO : Het is gelukt, zo is het.

J

MR: Anna~ Hoeve is een gebied dat bestaat uit vijf vijvers, waaronder een heel oude poel, aan elkaar
gekoppeld door bepaalde watersystemen. Het gebied heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt en na de
tweede wereldoorlog heeft de natuur zich hier hervonden. Je ziet allerlei vogels en boomsoorten
terugkomen; het is een beetje aan het verwilderen, en dat is juist het mooie van dit gebied: water, een paar
heuvels, vennetjes, een beetje moeras, allemaal bij elkaar. Daarom genieten wij zo van Anna~ Hoeve.
EvL: Het is uw plek.
MR: Het is mijn plek, en daarmee ook een plek voor vele anderen hier in de omgeving die dagelijks genieten
van de mooie natuur. Blijf af van Anna~ Hoeve!

DE ENGE MAN
Anna's Hoeve en omgeving kunnen weer opgelucht adem halen. De exhibitionist die vorig jaar de
omgeving onveilig maakte, is opgepakt. De Hilversumse politierechter heeft de man veroordeeld
tot honderd uur dienstverlening en een preventieproject. De man blijft ook drie jaar onder controle
van de reclassering. Het is niet de eerste keer dat de man is opgepakt en veroordeeld voor
dergelijke feiten .
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET .....
Hieronder vindt u een selectie uit de berichten die in de afgelopen maanden op onze "site" hebben
gestaan (of, voor de meest recente berichten, nog steeds staan).

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

BROEI HOPEN VOOR RINGSLANGEN AANGELEGD
Op woensdagmiddag 12 april zijn in Anna's Hoeve drie grote broeihopen voor ringslangen
aangelegd. Dit is gebeurd door vrijwilligers van de bosploeg van onze vereniging, met hulp van vijf
medewerkers van de Stichting Landschapsbeheer Noord-Holland (die ook het nodige materiaal
aanleverde). In overleg met het Goois Natuurreservaat waren drie geschikte plekken uitgezocht.
De broeihopen zijn gemaakt volgens de adviezen van RAVON, instelling voor Reptielen-,
Amfibieën* en Vissenonderzoek in Nederland. Ze bestaan uit een mengsel van paardenmest, stro,
takken en bladeren.
Vorig jaar is voor het eerst zo'n broeihoop in Anna's Hoeve aangelegd. Deze is niet in gebruik
genomen, maar dat is niet verbazingwekkend. Het kan enkele jaren duren voordat ringslangen
zo'n nieuwe broedgelegenheid ontdekken. Hebben ze hem eenmaal gevonden dan is er een
goede kans dat ze jaar in jaar uit blijven terugkomen .

KRENTENBOMEN AL WEER UITGEBLOEID
De schitterende bloei van de Drentse krentenboompjes is helaas al weer achter de rug. Slechts
vier dagen was de bloei in het Gooi, waaronder Anna's Hoeve, op zijn mooist: van woensdag tot
en met zaterdag voor Pasen. Met de Paasdagen was de bloei al over het hoogtepunt heen.
Wie de show dit jaar heeft gemist zal nu weer bijna een jaar moeten wachten op de herhaling.

»
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ANNA'S HOEVE AL BEWOOND IN DE STEENTIJD?
Er zijn aanwijzingen dat een deel van het huidige gebied Anna's Hoeve al door mensen werd
bewoond in de midden-steentijd, het Mesolithicum (de periode van ca . 10.000 tot ca . 4.000 jaar
voor Christus).
Dat blijkt uit de Cultuurhistorische Waarden kaart Gooi- en Vechtstreek, die op woensdag 17 mei
werd gepubliceerd in het raadhuis van Hilversum .
Het betreft hier een gebiedje tussen de Berg van Anna's Hoeve en de snelweg A27 . Het omvat
een stukje van het Laarder Wasmeergebied, een deel van het bos ten noorden van de Weg over
Anna's Hoeve (tegenwoordig deel uitmakend van het begrazingsgebied Zuiderheide) , en het bos
' ten zuiden van deze weg . Precies op deze plaats zijn maatregelen ontworpen om de ecologische
noord-zuidverbinding te versterken, waaronder de aanleg van een ecoduct en uitbreiding van het
Laarder Wasmeer in zuidoostelijke richting .
De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft gebieden en voorwerpen aan die van belang zijn uit het
oogpunt van historische geografie, historische (steden)bouwkunde, of archeologie. Op de kaart
met historisch - geografische waarden en op de kaart met historisch - (steden)bouwkundige
waarden komt Anna's Hoeve niet voor.

27 MEI: JEUGDVISWEDSTRIJD IN ANNA'S HOEVE
Op de laatste zaterdag van mei, dit jaar dus op 27 mei, vindt altijd de Nationale Hengeldag plaats.
De Hengelsportvereniging Hilversum organiseert dan weer in de Speelweidevijver van Anna's
Hoeve een viswedstrijd voor de jeugd uit Hilversum e.o. tot en met 14 jaar.
De deelnemers worden tussen 8.30 en 8.45 u. verwacht op de kruising Liebergerweg I Anth.
Fokkerweg, dus bij de slagboom. Er wordt gevist van 9 tot 11 uur. Deelname is gratis, maar
aanmelding vooraf is vereist (tel. 6214 932 of 6246615, tot 20 mei) . De gebruikte hengel mag
maximaal 7 m. lang zijn . De gevangen vis wordt gemeten en direct teruggezet. Voor iedere
deelnemer is er een prijs.

WERKGROEP BEHOUD HEUVELRUG IN ACTIE MET AFFICHES
De Werkgroep Behoud Heuvelrug, die zich om
goede redenen verzet tegen woningbouw bij
Anna's Hoeve, is op de dag van de Natuur- en
Milieumanifestatie van de VARA (zondag 28 mei)
in actie gekomen met affiches.
Tegen lantaarnpalen langs de Minckelersstraat
(bij de rioolwaterzuivering) werden affiches bevestigd met de tekst "HILVERSUM HEUVELRUG,
STOP BOUW ANNA'S HOEVE" . Verderop, tot
voor de Berg, hingen affiches met de slogan
"HEEL DE RUG" .
De Werkgroep Behoud Heuvelrug, die al sinds
enkele maanden op zaterdag aan de weg timmert
door op de kop van de Groest vouwbladen uit te
delen, is van mening dat woningbouw bij Anna's
Hoeve schadelijk is voor de Ecologische Hoofdstructuur. Eigenlijk is het bestuur van de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve het »

HEUVELRUG

HEEL
DE
RUG
Een van de affiches van de Werkgroep op 28 mei

-17daarmee eens. De zone waarmee de Gooise natuur nog in verbinding staat met de rest van de
Utrechtse Heuvelrug (voornamelijk via Anna's Hoeve) is nu immers al zeer smal.
Niettemin is de Vereniging bereid de gemeenteplannen met woningbouw onder een aantal
voorwaarden te accepteren. Belangrijkste voorwaarde is de gelijktijdige versterking van de
ecologische verbinding aan de oostrand van Anna's Hoeve, o.m. door de aanleg van een ecoduct.
Zou dit mogelijk zijn ZONDER nieuwbouw, dan heeft dat vanzelfsprekend ook onze voorkeur.

STORM LAAT VEEL SPOREN NA
De storm van zondag 28 mei heeft ook in Anna's Hoeve veel sporen nagelaten. Grote delen van
het natuurgebied liggen vol afgewaaid eikengroen en door de wind afgerukte takken van o.a.
populieren, wilgen en naaldbomen.
Een rij van zeven robinia's (meestal acacia's genoemd) is in zijn geheel door de storm ontworteld.
Zij stonden langs de noordoever van het smalle uiteinde van de Speelweidevijver. Het graspad
langs het water is door de omgewaaide bomen geblokkeerd. Volgende week zal deze blokkade
door het Goois Natuurreservaat worden opgeruimd.
[Dal is wat later geworden: eind juni. / Red.]

STINKZWAM AL WEER TE RUIKEN
Eind mei was de bekende geur van de Grote Stinkzwam al weer
waarneembaar in de naaldbossen van Anna's Hoeve.
De stinkzwam ruikt men eerder dan dat men hem ziet.
Het is niettemin wel een opvallende paddestoel.
Waar hij op lijkt kan men afleiden uit de Latijnse naam: Phallus !

Ons Internet-adres is:

go.to/annashoeve

NOG MEER "ANNA'S HOEVE" OP INTERNET
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Roei Luijer, een van de leden van onze Vereniging, heeft een
Internet-homepage die voor een groot deel gewijd is aan
Anna's Hoeve. Deze "site" is extra bijzonder dank zij de vele
zelfgemaakte, vaak zeer actuele foto's die Roei op zijn site
plaatst. Zo zijn er foto's te zien (of in de afgelopen maanden
te zien geweest) van de aanleg van broei hopen voor
ringslangen, van bloeiende krentenbloesem, van landmeters

die in Anna's Hoeve aan het werk waren, van de

jeugdviswedstrijd, en nog het nodige meer. Ook kan men op
de site zijn reactie kwijt, die dan weer door andere bezoekers
kan worden gelezen.
Een aanrader voor Internet-bezitters! Adres: home.hetnet.nl/~roeI261
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VOGELS OP ANNA1S HOEVE
VOGELEXCURSIE
Op 22 april jl. vond de jaarlijkse vogelexcursie op Anna's Hoeve plaats. Het weer was prima, maar
toch was de opkomst minder groot dan vorig jaar: slechts 7 mensen in totaal deden mee, wellicht
omdat het paaszaterdag was. Onze gevederde vriendjes lieten, zoals altijd, geen verstek gaan; met
hulp van Jelle Harder hebben de deelnemers aan de excursie weer meer dan 30 verschillende
vogels geïdentificeerd. Allemaal gehoord, en voor een deel ook gezien.

BUIZERDS
Niet gezien tijdens deze vogelexcursie bij het ochtendgloren, maar
uit duizenden te herkennen: buizerds. Groot, bedaard vliegend,
statig. Je ziet ze boven de Monnikenberg, het Wasmeer, het
weidedeel van Groeneveld, Anna's Hoeve, overal eigenlijk. Meestal hoor je ze eerst: een langgerekt
en vérdragend jongepoesjesgeluid, daarmee roepen ze naar elkaar: IEUW. Als je dat hoort en je
loopt niet onder bomen moet je altijd even omhoog kijken. Eerst ontwaar je er een, en dan nog
een, en soms nog een derde en een vierde, grote rondjes zwevend, lekker lui op de opstijgende
warme lucht. Ze tekenen donker af tegen de hemel, maar als ze een bocht maken beschijnt de zon
de lichte plekken aan hun buik en de onderkant van hun vleugels. Schitterend. En dan het vliegen:
het lijkt zo kalm, maar we hebben te maken met een echt krachtige vogel en een afstand van 100 m
wordt met een paar vleugelslagen afgelegd. In de vogelwereld zijn buizerds niet zo populair:
hoewel ze zich vooral voeden met dieren die op de grond leven (muis, konijn), irriteert hun
aanwezigheid andere vogels soms. Zo komt het voor dat een buizerd tijdens het vliegen wordt
lastiggevallen door kraaien of kauwen; gek genoeg laat deze grote roofvogel zich meestal wegjagen,
tenzij het hem te gortig wordt - dan kan hij hard terugslaan.

BIJ DE DOOD VAN EEN GANS
Begin april is één van de tamme ganzen die op Anna's Hoeve
bivakkeren overleden. Eerst bleek het beest gewond te zijn,
maar het deed nog wel mee met de andere twee.
Daags daarna was dat niet meer het geval: treurig en futloos lag de gans bij de Speelweidevijver,
terwijl de andere over hem waakten. Hij liet zich moeiteloos vangen - een veeg teken - en
overdragen aan de Dierenambulance, die hem met gezwinde spoed naar het Vogelasiel in Naarden
bracht. Een telefoontje naar Naarden de volgende dag, eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat
het beest na genezing zou worden teruggezet op Anna's Hoeve, wees uit dat hij het niet gehaald
had. Uit de aard van de verwondingen had men opgemaakt dat hij waarschijnlijk een
verkeersslachtoffer was.
Nu zijn er dus nog maar twee ganzen op Anna's Hoeve. Dat is jammer, want zoals al eerder in de
Koerier vermeld: ganzen zijn bijzondere beesten, die door hun gedrag groot respect afdwingen.
Een groep tamme ganzen heeft een groot saamhorigheidsgevoel; de groepsleden kennen en
hérkennen elkaar goed, en nieuwelingen worden niet zomaar in de groep opgenomen; daar is tijd
en gewenning voor nodig. Als er gebroed wordt, waakt de hele groep over het nest en slaat bij het
minste gevaar alarm. Als er jongen zijn, worden die door alle leden van de groep beschermd. Soms,
als hun eigen broedsel mislukt is, zijn tamme ganzen zelfs zorgzaam over jonge eendjes: ze
zwemmen dan waakzaam met de kleintjes mee en houden, vaak in tegenstelling tot de
moedereend, wél het tempo van de jonkies aan.

-19-

BRANDNETELEXPLOSIE
Op veel plaatsen in Anna's Hoeve groeien brandnetels; ter plekke is de bodem zeer voedselrijk.
Zoals ieder jaar om deze tijd lijkt er sprake te zijn van een ware brandnetelexplosie. Vooral de
omgeving van de Oude Poel (tussen de vijver van het Witte Strandje en de Liebergerweg) staat
bomvol brandnetels. Ook op andere plekken zijn deze planten talrijk. De zitbank achter de Berg,
met uitzicht op het Laarder Wasmeer, begint er al aardig door ingegroeid te raken .
De brandnetel is een kwetsbare plant met veel ter e delen, die als het er op aankomt heel goed zijn
mannetje staat: wie hem aanraakt wordt genadeloos met gif bestookt en moet het bezuren.
Daarom is de plant bij ons weinig populair. Uit een artikeltje van Gerrit Jaspers in de Gooi- en
Eemlander blijkt dat een aantal diersoorten de brandnetel wél weet te waarderen : vogels als
heggemus en nachtegaal nestelen soms expres tussen brandnetels om eventuele r overs te
ontmoedigen; bekende vlindersoorten zoals de kleine vos, de atalanta en de dagpauwoog leggen
hun eitjes alleen op brandnetels . Dus: leve de brandnetel!

*

HULP GEZOCHT VOOR VRIJ ETIJ DSMARKT
Op zaterdag 9 september hoopt onze Vereniging zich voor de zesde keer te presenteren op de
Hilversumse Cursus- en Vrijetijdsmarkt. We zoeken leden die gedurende één of twee uur willen
helpen in ons kraampje aan de Groest. Het is beslist niet nodig om heel veel van de problematiek
van Anna's Hoeve af te weten; een dosis belangstelling en enthousiasme is genoeg. Aanmeldingen
en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, tel. 6832 762.

*
WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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peildatum
Van half mei tot eind juni was het dammetje verstopt. Daardoor was er geen watertoevoer meer
vanuit de Speelweidevijver, ook al stond die mooi hoog. Rechts in de grafiek is nog net het effect te
zien van het verhelpen van de verstopping. Het peil van de eerste vijver is er ca.25 cm door gezakt.
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VRAAG VAN DE PENNINGMEESTER:
Wie heeft een machtiging afgegeven voor automatische afschrijving van de contributie? De machtiging is niet
voorzien van een leesbare naam; wij weten niet van wie dit afkomstig is. Verzoek aan degene die dit heeft
geschreven: graag even contact opnemen met Helga Toes: 6855 951 of met Christine Tamminga: 6423 537.

EEN GROENE PUZZEL IS EEN GOEDE ZAAK
Dit motto tooide een van de ontvangen oplossingen van de puzzel in ons vorige nummer.
_De puzzel was kennelijk niet alleen een goede, maar ook een erg moeilijke zaak. Want slechts twee
- lezers stuurden hun oplossing in. De gezochte woorden waren WATERRANONKEL en
PENNINGKRUID. De inzenders waren J.H. van <Ie Pol (met het bovengenoemde motto) en J.A.
Leibbrand. Omdat de puzzel zo moeilijk was, heeft de redactie besloten om de toegezegde
prijs (een cadeaubon van f 50) niet onder de inzenders te verloten. In plaats daarvan krijgen zij
allebei zo'n bon!

JEUGDPAGINA

DOOLHOF
Het is me toch wat! Komt er een bezoeker naar het mooie Anna 's Hoeve en die weet de weg niet.
Wil jij hem van het begin tot het eind de weg wijzen?
Hij zal je erg dankbaar zijn!
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink. Hoofd Terreinbeheer
Jeanette van Schaik. Regiobeheerder Zuid

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

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

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna's Hoeve

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

=. voetpaden
=

....rhard.

wegen

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

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

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

.-

o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgi rokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats: ............................................ .

(00-3)

oo-lt

Annals Hoeve

Koerier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERJER
Jaargang 17, nummer 4,2000
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822 993
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, WaJdecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I januari 2001
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

D

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
(~, en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
INHOUD
pag. 3

Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost: Gemeenteraad blij, veel Hilversummers niet

4

Weinig nieu'NS. Toezeggingen. Onze vereniging in de raadscommissie.

5

Nog meer commentaar van het bestuur

6

Korte samenvatting van de plannen

7
8
9
1I
12

/3
14
f5
16
17
18
19
20
21

Sanering vijverbodems ter visie! Nog meer saneringsplannen.
leden aan de schrijftafel: Open brief. Hondenpoep.
Jelle Harder uitgezwaaid als bestuurslid: Zestien jaar op de bres voor Anna's Hoeve
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Veel bramen en paddestoelen in Anna's Hoeve Watertekort aangepakt Heide in bloei - Vervielde.zitbank vervangen - Paaltjes van wandelroute opgefrist Cursus- en vrijetijdsmarkt succesvol. Inventarisatie van vliegenzwammen - Ringslangen in Anna's Hoeve: het bewijs!
Boswerkochtend met de Nassauschool
Zondag 12 november: Maple leaf crossloop
18 november: Werkdag met Nardinclant. IVN-wandeling Anna's Hoeve: 14 jan. 200 I
Waterstand van de vijver
Anna's Hoeve in "Oorden van Schoonheid" - Van pretpark tot natuurgebied
Hilversum zoals het was
Jeugpagina: de eekhoorn
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: 950 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

.
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STRUCTUURVISIE HtLVERSUM NIEUW OOST:

GEMEENTERAAD BLIJ,
VEEL HILVERSUMMERS NIET
Op dinsdagavond 17 oktober (vier weken later dan aanvankelijk
de bedoeling was) heeft de Raadscommissie Stad, na een discussie
van bijna twee uur, unaniem ingestemd met de Structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost. Alleen Leefbaar Hilversum zou pas
tijdens de behandeling in de Gemeenteraad op 8 november
zijn standpunt bekendmaken. Zonder enige twijfel stemt de
Raad in met het voorstel van Burgemeester & Wethouders
om de Structuurvisie vast te stellen. Daarmee liggen de
toekomstige ontwikkelingen van het gebied tussen de Anthony
Fokkerweg en de A27 in hoofdlijnen vast.
In juni is de ontwerp-structuurvisie in de inspraak gebracht. Op 27 juni was er een inspraakavond
met ongeveer 50 bezoekers. 19 personen en organisaties hebben op papier een inspraakreactie
ingediend. In een "Nota van Beantwoording" hebben B&W hun commentaar op de gemaakte
opmerkingen gegeven. In de definitieve Structuurvisie is overigens maar heel weinig veranderd. Er
zijn voornamelijk technische verbeteringen en verduidelijkingen aangebracht. De inspraakprocedure heeft dus niet veel resultaat gehad.
De commissiebehandeling begon met 9 burgersprekers (onder wie onze secretaris namens het
bestuur van de vereniging). Zes sprekers spraken zich omwille van de Ecologische Hoofdstructuur
uit tegen woningbouw op het RWZI-terrein. Daaronder waren afgevaardigden van de Werkgroep
Behoud Heuvelrug, Milieudefensie en de Stichting Behoud Gooise Heide. Het Goois
Natuurreservaat en onze vereniging wilden vooral meer zekerheid dat de natuur niet het kind van
de rekening wordt. De Vereniging Leefmilieu pleitte vooral voor duurzaam bouwen.
Het is een feit dat de gemeente nog geen enkele toezegging heeft gedaan om zelf ook maar een
cent bij te dragen aan de "natuurplannen" (waaronder wegverlegging met ecoduct). Maar in de
commissie werd door bijna iedereen gezegd dat de natuurplannen even serieus genomen moeten
worden als de overige onderdelen van het plan, en ook de wethouder heeft dat bevestigd.
Hilversum zal er dan ook moeilijk onderuit kunnen komen om t .Z.t. ook iets aan de natuurplannen
mee te betalen. Voor het grootste deel van die kosten zullen andere financieringsbronnen moeten
worden aangeboord. Maar dat zal zeker niet lukken als Hilversum zelf de hand op de knip houdt.
Curieus was het voorstel van raadslid Peter van der Linden (Groen Links) om de nieuwe
rioolwaterzuivering aan te leggen in de kuil die ontstaat als de vervuilde speelweidebodem wordt
afgegraven. Met de nieuwste technieken zou dit op betaalbare wijze mogelijk zijn. De sportvelden
kunnen daar dan bovenop worden aangelegd. De gemeente zal deze suggestie nader onderzoeken .
Volgende zomer moet het ontwerp-Masterplan klaar zijn, waarin alle plannen in meer detail
worden beschreven. Onze vereniging zal worden uitgenodigd om mee te doen in een
"klankbordgroep" die ten doel krijgt om de "stuurgroep" te voorzien van gevraagd en ongevraagd
advies voor de vaststelling van het Masterplan. De stuurgroep bestaat uit bestuurders, onder
voorzitterschap van een Hilversumse wethouder.

»
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WEINIG NIEUWS
In de vorige Koeriers heeft uitgebreid gestaan wat Plan Nieuw Oost allemaal omvat. Daarover is nu
niet veel nieuws te melden.
Pogingen om een deel van de nieuwbouw te vervroegen (om het renteverlies te beperken)
betekenen niet, zoals in de vorige Koerier stond, dat er ook woningbouw moet komen in de
braakliggende strook langs de Anthony Fokkerweg (het voormalige rondwegtracé). Er zal onder de
Minckelersstraat een nieuw bergingsbassin worden aangelegd. Zodra dat klaar is kan dit bassin
misschien tijdelijk de rol van de accumulatievijver overnemen, zodat op de plek van die vijver al
gebouwd kan worden terwijl de nieuwe rioolwaterzuivering nog niet klaar is.

TOEZEGGINGEN
De inspraak heeft wei de volgende toezeggingen van B&W opgeleverd.
Die zullen wij goed bewaren en steeds bij de hand blijven houden!

•

In het natuur- en recreatiegebied wordt geïnvesteerd om zowel
de recreatie- als de natuurfunctie te versterken. Wat dit laatste
betreft onderschrijven wij de ecologische deelstudie van het
bureau Waardenburg, ervan uitgaande dat deze visie breed
gedragen wordt vanuit de sector natuur. [Dit betreft het
"ecoductrapport" I redactie Koerier]

•

•

W'ij onderschrijven het belang dat stedelijke functies zorgvuldig
in landschap en natuur moeten worden ingepast. Landschap en
natuur zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit
van de woonomgeving in Nieuw Oost.
De gronden onder de nieuwe sportvelden kunnen wat ons betreft in eigendom blijven bij het
GNR, mits het GNR daarmee instemt. [Rentmeester Korten heeft hiermee ingestemd, mits de
sportvelden niet worden meegeteld voor de natuurcompensatie. / redactie Koerier].

e

•

•

W'ij zullen ons inzetten om de schade aan de natuur b/ï de uitvoering van de projecten zo veel
als mogelijk is te beperken.
Het is, in het algemeen gezien, OI7S voornemen om multifunctioneel gebruik te stimuleren. W'ij
zijn derhalve voorstander van het recreatief medegebruik van eventueel te maken
infiltratiewateren [= nieuwe regenwatervijvers / redactie Koerier]
De functionele inrichting van het gebied zal worden vormgegeven in het Masterplan. Daarbij zal
aandacht zijn voor de verschillende gebruikers, dus ook voor invaliden. [Dit n.a. v. ons verzoek
om alvast te besluiten dat de versleten invalidenvisplaats vernieuwd zal worden / red. Koerier]

ONZE VERENIGING IN DE RAADSCOMMISSIE
Namens het bestuur sprak de secretaris van onze vereniging de raadscommissie toe. Het
belangrijkste deel van zijn betoog volgt hieronder.

•

W'ij zijn blij dat de nieuwe rioolwaterzuivering in het gebied blijft, want dat scheelt 80 extra
woningen. Onder voorwaarden kunnen wij leven met nieuwbouw in Nieuw Oost, maar dat
gaat niet van harte. Hoe minder nieuwbouw op deze plek, hoe liever, en wij hebben begrip
voor onze vele leden en andere burgers die hier helemaal geen woningbouw wenselijk achten.
Veel mensen zien de bestaande zuivering als een deel van het natuurgebied, dank zij de
aanwezige bosstrook en de accumulatievijver. Als ook de nieuwe zuivering goed in de natuur
wordt ingepast, zoals ook de provincie graag wil. dan is dat de beste oplossing, gegeven het feit
dat de zuivering toch ERGENS moet staan.

»
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•

In de Nota van Beantwoording wordt terecht aandacht besteed aan de zorg van vele insprekers
voor de ecologische verbinding tussen de Gooise natuur en de rest van de Utrechtse
Heuvelrug, via Anna~ Hoeve. He/aas moeten wij vaststellen dat dit niet heeft geleid tot een
wezenlijke aanscherping van de Structuurvisie. Nog steeds zien wij het risico dat over een jaar
of tien alle onderdelen van het plan zijn gerealiseerd, uitgezonderd het versterken van de
ecologische verbinding: het ecoductplan, dat voor ons nu juist het belangrijkste deel van het
plan Is. Dit onderdeel van het plan lijkt ons ook onmisbaar om draagvlak voor het geheel te
creëren. Alleen als het resterende natuurgebied er overduidelijk op VOORUIT gaat, is er
sprake van wezenlijke kwaliteitsverbetering voor het hele gebied Zolang wij als vereniging hier
niet meer zekerheid over hebben. kunnen wij niet van harte toezeggen dat wij de verdere
planontwikkeling zul/en blijven steunen.

•

Nog steeds biedt deze Structuurvisie de potentie om te komen tot een totaalplan waarin ons
bestuur zich heel goed kan vinden en dat wij graag willen verdedigen bij onze achterban. Dat is
Optie I. Maar het is evengoed mogelijk om op basis van deze Structuurvisie een plan te maken
waar wij vele onoverkomelijke bezwaren tegen hebben. Dat is Optie 2. Door in de Klankbordgroep constructief mee te werken aan het opstellen van het Masterplan hopen wij zo snel
mogelijk zekerheid te verwerven dat de gemeente op weg is naar Optie I.

NOG MEER COMMENTAAR VAN HET BESTUUR
Niet alles wat wij hadden gevraagd is ingewilligd. Wij hadden bijvoorbeeld ook graag
de aanduiding "park" (voor Anna's Hoeve)
in de Structuurvisie gewijzigd gezien in
"natuurgebied". De gemeente heeft nu
gekozen voor de term "park met natuurwaarden". Een halfslachtige verbetering.
Zoals was te voorzien had de commissie
geen enkel begrip voor het afwijzen van
woningbouw door een aantal burgersprekers.
Opvallend was de babylonische spraakverwarring over nieuwbouw binnen of
buiten de stedelijke contour. De gemeente hanteert de contourgrens uit het streekplan, de
burgersprekers gingen uit van de huidige bebouwde-komgrens waar de rioolwaterzuivering buiten
ligt. (Zie ook de brief van de heer Vrijlandt in deze Koerier.)
Dat wij onder voorwaarden wel woningbouw accepteren, viel goed. Onze uitgesproken blijdschap
over het niet-uitplaatsen van de zuivering, omdat dit 80 extra woningen uitspaart, viel bij een van
de raadsleden minder in de smaak. "We horen bij de inspraak alleen omwonenden van Anna's
Hoeve." Die opmerking was helemaal onjuist. Opvallend veel insprekers (zowel tijdens de
inspraakprocedure als op deze avond) wonen juist helemaal niet in de buurt van Anna's Hoeve!
Behalve van het doorgaan van de "natuurplannen", zal het ook sterk van de uitwerking van de
Structuurvisie afhangen of het gebied er uiteindelijk op vooruit zal gaan. Belangrijk zijn o .a.:
voldoende afstand tussen de sportvelden en het Witte Strandje, de inrichting van de nieuwe
woonwijk, en de vormgeving van het helofytensysteem (voor regenwaterzuivering). Maar het is
zeker niet onmogelijk dat uiteindelijk velen tevreden zullen zijn met het resultaat.

»

-6-

KORTE SAMENVATTING VAN DE PLANNEN
Met name voor onze nieuwe leden en lezers volgt hier nog een zeer beknopte samenvatting van
wat er allemaal vanaf eind volgend jaar gaat gebeuren.
• Vervuilde grond en waterbodems worden gesaneerd; een deel van het vuil wordt afgevoerd,
een ander deel wordt afgedekt opgeslagen bij de voormalige wielerbaan en op het noordelijke
deel van de sportvelden bij het Laarder Wasmeer. Hierop wordt een nieuw natuur- en
recreatiegebied aangelegd. Een deel van het aangrenzende Laarder Wasmeergebied wordt
wellicht beperkt opengesteld.
• Speelweidevijver en Speelweide verdwijnen. (Dit blijft voor ons het grote pijnpunt in het gehele
plan.) Hier wordt een nieuw sportpark aangelegd voor HSV Wasmeer en W De Zebra's. Voor
de Kynologenclub moet buiten Anna's Hoeve een nieuwe plek worden gevonden, evenals voor
de theatershowgroep The Lucky Boys and Girls.
• Tussen (het nu voor auto's afgesloten deel van) de Liebergerweg en de nieuwe sportvelden
wordt een serie kleine vijvers aangelegd met rietfilters, om water uit het regenwaterriool te
zuiveren voordat het terechtkomt in de Vijver met het Witte Strandje.
(0
Op het zuidelijke deel van het huidige sportpark wordt een nieuwe, kleinere rioolwaterzuivering gebouwd. (De bestaande installatie is versleten.)
• Op de plek van de huidige rioolwaterzuivering (inclusief de driehoekige accumulatievijver) komt
een nieuwe woonwijk met ca. 750 woningen.
• Het deel van Anna's Hoeve met de vijvers krijgt een opknapbeurt om de grotere recreatiedruk
te kunnen opvangen.
• In het oostelijke deel van Anna's Hoeve, van de vijvers tot de A27, krijgt de natuur voorrang. De
ecologische verbinding van de Gooise heide naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug wordt
versterkt, o.a. door achter de Berg een verdiepte nieuwe verkeersweg aan te leggen met een
ecoduct. De weg voor de Berg langs verdwijnt, eventueel behalve het fietspad. (Zie figuur.)
• Er komt een fietstunneltje onder het spoor, van Anthony Fokkerweg naar Van Linschotenlaan.

i
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SANERINGSPLAN VIJVERBODEMS TER VISIE
Aan de westkant van Hilversum is de sanering van vervuilde waterbodems al maandenlang in volle
gang. Sanering van waterbodems aan de oostkant komt nu ook in zicht. Tot afgelopen zomer is er
hard gewerkt aan het Saneringsplan Laarder Wasmeren / Wateren 11, dat bij het Rijk is ingediend
voor de financiering. (Bij projecten van deze grootte betaalt het Rijk 90% van de kosten.)
Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur) van Noord-Holland willen een officieel besluit nemen
om vanaf eind volgend jaar tot sanering over te gaan. Het ontwerp-besluit volgt nu de wettelijk
voorgeschreven procedure. Dit houdt in dat de stukken tot 18 november ter inzage liggen, o.m. in
het gemeentehuis van Hilversum (bij bureau Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23 en/of in de
Burgerleeskamer, publieksingang Raadhuis). Tot /8 november kunnen meningen over of bezwaren
tegen de plannen worden ingediend. Telefonisch overleg over de plannen is mogelijk met de heer
CR. Zonneveld van de provincie Noord-Holland (tel. 023 5/43 889).
Op dinsdagavond 7 november (19.30 u.) is er in het Partyrestaurant een informatie-avond belegd
voor alle belangstellenden. Wellicht is deze datum al voorbij wanneer deze Koerier wordt
verspreid.
In de komende nummers van de Koerier zal uitgebreider op de
plannen worden ingegaan. Het nu voorliggende saneringsplan
heeft betrekking op alle vennen van het Laarder Wasmeer
(inclusief het vervuilde slib dat al vele jaren geleden uit het
Wasmeer is gehaald en dat sindsdien op de oever ligt te
wachten op verwijdering), op alle vijvers van natuurgebied
Anna's Hoeve, en op de Van Riebeeckvijver, de
Laapersveldvijver en 't Ven achter het Sportpark.

NOG MEER SANERINGSPLANNEN
Buiten het saneringsplan voor de waterbodems dat nu aan de orde is, gaat het in Hilversum Oost
om nog zeker drie andere saneringsplannen.
• Saneringsplan Anna's Hoeve. Dit heeft betrekking op de "droge" bodemvervuiling in de
omgeving van de sportvelden (voormalige wielerbaan), en op de Speelweide. De Speelweide is
namelijk in het begin van de jaren 50 aangelegd met behulp van vervuilde grond in het
eerdergenoemde gebied. Het grootste deel van deze saneringswerkzaamheden is al in 1999
uitgevoerd. De sanering van het Speelweidegebied moet echter nog plaatsvinden.
• Sanering van de gebieden waar nu de Rioolwaterzuivering gevestigd is en waar de gemeente in
de toekomst woningen wil bouwen. Voor dit gebied moet nog een saneringsplan gemaakt
worden .

•
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
Open brief
Het Hilversumse college van B&W, met steun van de betreffende politieke fracties hebben te
kennen gegeven 'Anna's Hoeve' catastrofaal aan te tasten, en in het natuurgebied aldaar 750
woningen te bouwen. Hilversum moet kennelijk nog voller worden. Ruimte is er in overvloed in
Almere.
Verdekt onder de verdoezelende naam 'Hilversum Nieuw Oost- structuurvisie' werd dit plan door
de overmaat aan ambtenaren opgesteld Op 27-6 is dit plan in de inspraak geweest.
Dit plan is in strijd met het gemeenteraadsverkiezingsprogram van menig partij.
In het program van de Wo, de partij van de betreffende wethouder Drs. B. Mooien staat: 'Behoud
van het groene karakter. De WD staat voor behoud en bescherming van de natuurgebieden rond
Hilversum: dus niet bouwen in het groen!' Verder staat daar dat ev. 'Nieuwbouw moet binnen de
huidige bebouwingsgrenzen plaatsvinden ... Dit grove plan wordt voor de WD-kiezers
kiezersbedrog genoemd Het is onbegrijpelijk dat wethouder Moojen dit lachend steunt.
I

Het program is duidelijk. Deze ontoelaatbare aantasting van ons natuurterrein mag niet
goedgepraat worden door beloftes van compensatiemaatregelen. Overigens waar moeten deze
gevonden worden??
Samenvattend verzoek ik u en de vereniging
I. te zorgen dat dit plan voor 0 % doorgang vindt,
2. bekend te maken dat de vereniging de Hilversumse fracties en partijen een betreffende enquête
toezendt. De uitkomst daarvan zal zo'n twee weken voor de a.s. gemeenteraEdsverkiezing in
de media bekendgemaakt worden.
Uw mening verneem ik gaarne.
Hoogachtend, ir. P. M. Vrijlandt
Antwoord van het bestuur:
De nieuwbouw, waar wij ook niet blij mee zijn, komt op de plek waar nu de Rioolwaterzuivering
en enkele woonhuizen staan. Afgezien van een clubhuis voor de sportverenigingen zal er niet
worden gebouwd in bestaand natuurgebied. We laten het aan de
lezers over om te beoordelen of hier sprake is van kiezersbedrog.
Als te zijner tijd de nader ontwikkelde plannen voor ons op
een of meer punten ontoelaatbaar zijn. behoort een enquête
(of zelfs een gemeentelijk referendum) zeer zeker tot de
mogelijkheden. Op dit ogenblik achten wij zoiets niet zinvol.

Hondenpoep
Regelmatig worden wij getrakteerd' op de uitwerpseler.
van honden voor ons pand aan de Mussenstraat 55.
Voor onze klanten en ons personeel een ergernis als je
uit je auto stapt en middenin een hoop stront terechtkomt.
I41j hebben op onze ramen bijgaande poster geplakt
waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt.
Ons inziens is er gelegenheid genoeg om de hond uit te
laten en hoeft dit niet bij ons op de stoep te gebeuren.

GEACHTE DIERENVRIEND,
Wij verzoeken u vriendelijk om uw hond
op een andere lokatie, dan voor dit
pand, zijn/haar behoefte te laten doen.
Wij begrijpen dat uw hond er weinig
aan kan doen, maar zijn er van
overtuigd dat u als 'baas' het touwtje in
handen heeft.
Namens personeel

Firma Brandsma

CII

bezoekers:

Iledankt voor uw begrip.

•
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JELLE HARDER UITGEZWAAID ALS BESTUURSLID

ZESTIEN JAAR OP DE BRES VOOR ANNA'S HOEVE
In ons vorige nummer, dat veel pagina's telde als gevolg van o.m. het vele nieuws over Plan Nieuw
Oost, is wel enige aandacht besteed aan het vertrek van /elle Harder uit het bestuur van onze
vereniging. Maar niet genoeg! Daarom komen wij er in dit nummer graag nog een keer op terug.
Jelle Harder, natuurmens in hart en nieren, mede-oprichter van de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve, heeft tijdens de jaarvergadering van 17 april jl. zijn functie als bestuurslid van de
vereniging neergelegd. Na zijn vertrek en dat van Jan Deijs (vorig jaar) is er in het bestuur niemand
meer die het allereerste begin van de vereniging heeft meegemaakt.
Vanaf dit eerste begin heeft Jelle veel voor de vereniging en voor Anna's Hoeve gedaan. Bij zijn
afscheid heeft hij daar op zijn eigen bescheiden wijze over verteld. Graag zetten wij hem op deze
plaats in het zonnetje. Daarbij vullen we zijn eigen herinneringen aan met gegevens die we konden
vinden in het verenigingsarchief.
Vanuit zijn ouderlijk huis aan de Reigerstraat, vlak bij Anna's Hoeve, maakte Jelle al in zijn vroegste
jeugd kennis met Anna's Hoeve. Hij heeft er gespeeld en kattenkwaad uitgehaald. Het was ook zijn
eerste kennismaking met de natuur. Hier is de basis gelegd voor zi jn latere inzet voor natuur en
milieu in het algemeen, en voor Anna's Hoeve in het bijzonder.
Begin 1984 werd Jelle door de initiatiefnemers voor de oprichting van de Vereniging tot Behoud
van Anna's Hoeve, waaronder Jan Deijs, gevraagd of hij in het bestuur wilde komen. Jelle zegde toe.
Hij stond toen al bekend als natuurkenner, en woonde nog steeds in Hilversum-Oost. Tijdens de
oprichtingsvergadering van 17 april 1984 werd hij dan ook, met 8 anderen, tot bestuurslid
benoemd. Na de bestuursverkiezing nodigde vergaderingsvoorzitter Jan Deijs de bestuursleden uit
om iets te vertellen over hun motivatie. De eerste inbreng van Jelle is als volgt genotuleerd: "Milieu
interesseert mij. Anna's Hoeve verpaupert. Samen druk uitoefenen op de Gemeente ten aanzien
van bodem en water. Zijn er ideeën over beheersplannen , dan zijn ze welkom bij mij." Dit is een
blauwdruk gebleken voor zijn activiteiten als bestuurslid gedurende 16 jaar.
De initiatiefnemers hadden ook iemand gevonden die voorzitter wilde worden . Hoewel die
mijnheer niet bij de oprichtingsvergadering
aanwezig was, werd hij toch als zodanig benoemd.
De notulen van de eerste bestuursvergadering
op 26 april 1984 beginnen als volgt: "Bij afwezigheid van de heer Keijzer werd de heer Harder
gekozen tot voorzitter van de vergadering."
De heer Keijzer is ook later nooit verschenen,
en verhuisde in juni 1984 naar het buitenland.
Onbedoeld kwam Jelle dus meteen in de rol van
waarnemend voorzitter terecht, tot en met de
ledenvergadering van II december 1984, toen
Gert T oes als nieuwe voorzitter benoemd werd.
Vanaf dat moment tot aan het overlijden van
Gert in 1995 was Jelle vice-voorzitter, en nam
hij alleen bij ziekte of andere verhindering van
de voorzitter diens plaats in.
>>

Als waarnemend voorzitter wijst jelle
(midden) iets aan tijdens een ledenvergadering in november! 989

-10De vereniging begon met een bestuur van maar liefst 9 leden, buiten Jelle bijna allemaal
goedwillende buurtbewoners met weinig of geen bestuurservaring. De bestuursvergaderingen
verliepen in het begin dan ook niet erg effectief, iets waar Jelle wel aan moest wennen. Maar deze
werkwijze had ook zijn charme, die hij weldra leerde waarderen.
De tweede taak die al meteen op de schouders van Jelle terechtkwam was het van de grond tillen
van het ledenblad, de Anna's Hoeve Courier. Van zomer 1984 tot zomer 1990 was Jelle de enige
redacteur, en hij heeft in die tijd 16 nummers samengesteld. Voorjaar 1986 kwam daar nog een dik
enquêterapport bij. Er waren 1850 enquêteformulieren verspreid, waarvan er 680 ingevuld waren
teruggekomen. Dat leverde een rapport van 44 pagina's op; samenstelling: Jelle Harder.

In

de voornamelijk door Jelle gevulde Couriers bleek ook al direct zijn inbreng bij het overleg met
de beherende instantie, toen nog de Gemeente Hilversum, en waar nodig ook bij de
Waterzuivering, de provincie, enzovoort. Later kwam daar het Goois Natuurreservaat bij, als
nieuwe beheerder en eigenaar van Anna's Hoeve. Die begon drastisch hout te kappen in de bossen
van Anna's Hoeve, waarbij het hout werd verkocht. Dat klopte niet met het beheerplan van de
gemeente, dat het GNR had beloofd te zullen volgen. Aan deze houtkap en -verkoop is door de
inzet van lelIe een eind gemaakt.
Denkend aan zijn eerste bestuursjaren herinnert jelle zich de grootschalige schoonmaakacties in
Anna's Hoeve, waaraan veel leden meededen en waarbij gigantische hoeveelheden afval en troep
uit de bossen en de vijvers werden gehaald. Ook denkt lelIe met plezier terug aan die ene keer (in
februari 1991) dat het is gelukt om schaatswedstrijden voor de schooljeugd te organiseren op de
Speelweidevijver.
Op 15 april 1989 werd tijdens de eerste lustrumviering het boekje over de geschiedenis van Anna's
Hoeve gepresenteerd. Auteur was Kees van Aggelen, maar de eindredacteur was: lelIe Harder.
Later in het jaar werden er nog diverse jubileumactiviteiten georganiseerd zoals een puzzeltocht en
een grote kleurplatententoonstelling voor de schooljeugd. Ook daarbij speelde Jelle een grote rol,
evenals bij de verhalen- en ballonnenwedstrijd tijdens het tweede lustrum in 1994.
In maart 1990 was jelle de grote motor achter het mini-symposium over de toekomst van Anna's
Hoeve. Bij die gelegenheid kwam al in het openbaar de mogelijke verhuizing van de sportvelden ter
sprake in verband met de noodzakelijke bodemsanering.
Medio 1990 had Jelle geen tijd meer voor het redacteurschap van de Courier, maar in het bestuur
bleef hij volop actief. Van zijn grote natuurkennis en betrokkenheid bij natuur- en landschapsbeheer
(als medewerker van Landschapsbeheer Noord-Holland) is Anna's Hoeve volop blijven profiteren.
De door hem geleide vleermuis- en vogelexcursies mogen ook niet onvermeld blijven. Sinds 1994
heeft er ieder jaar zo'n natuurwandeling in of nabij Anna's Hoeve plaatsgevonden.
Op 7 december 1995, direct na het onverwachte overlijden van Gert Toes, werd Jelle opnieuw
tegen wil en dank waarnemend voorzitter. In de jaarvergadering van 15 april 1996 stelde hij zich
voor één jaar beschikbaar als "echte" voorzitter. Het werden er drie, waarna hij zich weer in de
luwte van het vice-voorzitterschap kon terugtrekken. In die jaren was zijn grootste zorg dat hij te
weinig tijd beschikbaar had om aan het voorzitterschap de invulling te geven die hij eigenlijk
gewenst vond. Maar het waren ook de jaren waarin de gemeentelijke plannen voor Hilversum
Nieuw Oost gestalte kregen, met al het werk dat dit voor het bestuur met zich meebracht. Ook
hierbij was de inbreng van Jelle van grote waarde. "Het rendement van onze inspanningen moeten
we nog afwachten", zei jelle bij zijn afscheid. Zo is het maar net.
Jelle heeft zijn vertrouwen uitgesproken in het bestuur van 5 personen dat hij achterlaat. Maar dat
bestuur heeft hem node zien gaan, en prijst zich gelukkig met zijn toezegging dat we voor advies bij
hem kunnen blijven aankloppen.
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET .....
Hieronder vindt u een selectie uit de berichten die in de afgelopen maanden op onze "site" hebben
gestaan (of, voor de meest recente berichten, nog steeds staan).

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

VEEL BRAMEN EN PADDESTOELEN IN ANNA'S HOEVE

(6 aug. 2000)

De combinatie van warmte en regen in de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat de bramen al
weer beginnen te rijpen, en dat er ook al veel paddestoelen te vinden zijn .
In en om Anna's Hoeve zijn o.a. op de volgende plaatsen bramen te vinden: Langs het fietspad
van de Minckelersstraat en de Weg over Anna's Hoeve (bij accumulatievijver en Bergvijver). In de
buurt van de eerste en de derde brug. Tussen Uebergerweg en Oude Poel.
Bij paddestoelen denkt men meestal aan de herfst. Maar ook in deze zomermaanden staan de
bossen in Anna's Hoeve op veel plaatsen al vol paddestoelen.
Bramen kan men onbeperkt plukken. Paddestoelen kan men (terwille van het voortbestaan van de
soorten) beter laten staan waar ze staan .

WATERTEKORT AANGEPAKT (/6aug.2000)
De eerste twee weken van augustus hebben hoge temperaturen (dus veel verdamping) en niet zo
veel regen (dus weinig watertoevoer naar Anna's Hoeve) met zich meegebracht. Het gevolg was
te zien: de Speelweidevijver begon langs de oevers droog te vallen. De smalle vijver richting
Dammetje lag zelfs al volledig droog.
Nadat onze vereniging alarm had geslagen, is op 15 augustus de grondwaterpomp in de Van
Riebeeckvijver aangezet. Hierdoor loopt de eerste vijver weer snel vol. Hoewel er in de andere
vijvers , voorbij het "dammetje", nog redelijk wat water stond , heeft men ook de waterinlaat vanuit
het Laarder Wasmeer opengezet, zodat ook de achterste vijvers weer mooi op peil worden
gebracht. Dank aan de samenwerkende instanties: Dienst Waterbeheer en Riolering , de
Gemeente Hilversum, en het Goois Natuurreservaat.
>>

•
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HEIDE IN BLOEI

(/6 aug. 2000)

In de eerste helft van augustus is de heide in bloei gekomen.
In natuurgebied Anna's Hoeve vindt U even voorbij het eind van de Bergvijver het z.g. "Heitje".
Hier is de hei in Anna's Hoeve op zijn mooist. Eenmaal per jaar zijn er leerlingen van de
Nassauschool in dit heitje aan het werk om boompjes en struiken weg te halen. Zo wordt
voorkomen dat het heitje geleidelijk verandert in bos.
Een groot deel van dit gebied bestaat uit heel oude heide, die al erg lang niet meer is gemaaid of
geplagd. Sommige heidestruiken zijn wel 80 cm hoog! Er zit echter ook lage jonge hei tussen. In
een hoek van het heitje is een broeihoop voor ringslangen aangelegd.
Dichter bij de Weg over Anna's Hoeve en langs de A27 vindt u een gebied waar heide wordt
afgewisseld door geelbruin gras. Ook zeer fraai om te zien. Aan de rand van dit heidegebied, niet
zo ver van de Nieuwe Poel in het z.g. Geitenweitje, bevindt zich ook een broeihoop voor
ringslangen.

VERNIELDE ZITBANK VERVANGEN (5 sept. 2000)
Vandalen hebben het weer voor elkaar gekregen: een zitbank langs een van de vijvers is met
brute kracht uit het zand gerukt, en ligt nu op zijn kop langs de waterrand . Het gaat over een bank
onderaan de z.g. Bult van Oudok, tussen de eerste en de tweede brug.
Maar "ieder nadeel heb zijn voordeel". Het GNR gaat deze bank nu vervangen door een nieuwe
bank van het robuuste model waarmee we in Anna's Hoeve al hebben kunnen kennismaken .
Want al eerder zijn twee oude banken door zo'n nieuw model vervangen: eentje op de Speelweide
aan de rand van de vijver, en eentje op de kop van de vijver met het Witte Strandje.

PAALTJES VAN WANDELROUTE OPGEFRIST (5 sept. 2000)
De 35 betonnen paaltjes van het "Rondje langs de vijvers van Anna's Hoeve" hebben een nieuw
verfje gekregen. De voorkant van de paaltjes is spierwit gemaakt, en het nummer van het paaltje
heeft een helderrode kleur gekregen. Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft dit onderhoudswerk
op verzoek van onze vereniging verricht. Op verscheidene paaltjes was het nummer namelijk
vrijwel onleesbaar geworden. De paaltjes staan er sinds 1991. De wandelroute zoals die nu
bestaat is indertijd ontworpen door de vereniging IVN.
De wandeling begint bij de slagboom (Uebergerweg hoek Anthony Fokkerweg) en is ongeveer 2
km lang: een half uurtje wandelen. Een gratis vouwblad waarin de route wordt beschreven kan
men bij de vereniging aanvragen. (tel. 0356215168)

CURSUS- EN VRIJETIJDSMARKT SUCCESVOL (9 sept. 2000)
Ondanks het matige weer (motregen tot een uur of twee) is de jaarlijkse vrijetijdsmarkt op de
Groest (zaterdag 9 september) succesvol verlopen. Bij de stand van onze vereniging trokken de
watersalamandertjes, met vergunning van het Ministerie opgevist uit de Nieuwe Poel, weer veel
bekijks. Meer dan 225 mensen hebben informatie over onze vereniging mee naar huis genomen.
Ook konden we ter plekke reeds enkele nieuwe leden inschrijven.

»
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INVENTARISATIE VAN VLIEGENZWAMMEN (20 sept. 2000)
De Vereniging voor Veldbiologie KNVV houdt dit jaar een
landelijke publieksactie "Vliegenzwammen". Iedereen die
ergens een of meer vliegenzwammen (rood met witte stippen!)
ziet staan, wordt verzocht dit te melden . Dat kan bijvoorbeeld
via de website http://www.knvv.nl/vliegenzwam
Behalve de precieze vindplaats (liefst aangeduid met de z.g.
Amersfoort-coördinaten) wil men graag ook het aantal waargenomen vliegenzwammen weten, en verder de boomsoort(en)
die in de buurt van de vliegenzwammen staan, en de biotoop
(park, naaldbos, loofbos, bosrand, heideveld enz.)
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve wil graag meewerken door
waarnemingen in natuurgebied Anna's Hoeve gezamenlijk aan te melden. Wanneer U alleen de
vindplaats zo nauwkeurig mogelijk beschrijft en doorgeeft aan het secretariaat, dan gaat iemand
van de vereniging ter plekke kijken en de overige gevraagde gegevens noteren. Meldingen graag
naar gerardpeet@hetnet.nl of tel. (035) 6215 168.
[Op 20 oktober heeft de secretaris een lijst kunnen opsturen met 22 waarnemingen van in totaal
44 vliegenzwammen, gezien in Anna's Hoeve, plus nog enkele waarnemingen van buiten Anna's
Hoeve. Op één plaats werd een heksenkring van 6 vliegenzwammen gezien. De meest curieuze
vindplaats was het spoorviaduct van de A27, waar in het zand onder het vÎaduct een vliegenzwam
stond te pronken / redactie Koerier]

RINGSLANGEN IN ANNA'S HOEVE: HET BEWIJS!
(/4 okt. 2000)

-"

Het bewijs is geleverd: de ringslang komt niet alleen voor,
maar plant zich ook voort in natuurgebied Anna's Hoeve.
Woensdagmiddag 11 oktober onderzocht een groepje
leerlingen van de Praktijkschool Laapersveld de drie broeihopen die in april in Anna's Hoeve
waren aangelegd. Voorzichtig spitwerk van leerling Michael bracht het eerste uitgekomen
ringslang-eitje aan het licht. In totaal werden vier eierresten gevonden, plus nog een gaaf eitje dat
kennelijk door onvoldoende warmte in de hoop niet volledig was uitgebroed. [Het kan ook een
onbevrucht ei zijn geweest / red. Koerier]
De bewuste broeihoop stond op een gunstige, beschutte plek op de oever aan het uiteinde van de
Bergvijver. Deze plaats was aanbevolen door ons erelid Jan Deijs, een van de oprichters van de
vereniging. In de twee andere broeihopen elders in Anna's Hoeve, verder weg van het water, zijn
geen eierresten gevonden.

D
t::=:==e'
Zoals onze Internetbezoekers al hebben gemerkt, is onze "site" afgelopen zomer ingrijpend
veranderd. Dank zij een van onze leden, die zich beschikbaar heeft gesteld als "webmaster",
beschikken wij nu over een moderne set fraai ontworpen Internetpagina's, waarop we meer
berichten kwijt kunnen en waarop berichten dan ook wat langer kunnen blijven staan.
De berichten zijn verdeeld in een aantal hoofdstukken waaruit de bezoeker kan kiezen: Laatste
Nieuws, Vereniging, Natuurgebied, Hilversum Nieuw-Oost, Fotogalerij, enz.

Ons Internet-adres blijft bereikbaar vÎa:

go. to/annashoeve
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BOSWERKOCHTEND MET DE

Nassauschool

Woensdagmorgen 18 oktober was er weer een
werkochtend met de Nassauschool. Dit keer met 3
groepen: groep 7a van 21 kinderen, groep 7b van 18
kinderen en groep 8 van 31 kinderen. Er werd weer
gewerkt op het Heitje achteraan in Anna's Hoeve, dat zo'n
beetje door de school is geadopteerd. Er werd per groep
ongeveer een uur gewerkt, onder begeleiding van vrijwilligers van onze vereniging en een
boswachter van het Goois Natuurreservaat: dit jaar Jeanette van Schaik.
Zij heeft eerst een kleine inleiding gehouden en uitgelegd wat de bedoeling was. Ze heeft ook
duidelijk verteld over het gebruik van het materiaal en er voorzichtig mee te zijn, zodat er geen
ongelukken konden gebeuren. Nadat iedereen was voorzien van handschoenen en een zaag kon
men aan het werk. Er was een stuk van het Heitje met lint afgezet en daarbinnen mocht alles wat
geen hei was omgezaagd worden, op een paar bomen na. Dat werd ijverig gedaan.' Er is door de
groepen flink gezaagd en met takken gesleept. Aan het eind was duidelijk zichtbaar dat er gewerkt
was. De hei was weer een heel eind kaal en aan de bosrand waren weer mooie takkenrillen. Als het
uur om was kreeg elke groep wat te drinken en te snoepen en een leuke herinnering mee aan deze
ochtend. Het was een geslaagde ochtend met maar
een klein beetje regen op het eind.
Van groep 7a kregen we drie leuke verslagjes
binnen over deze werkochtend.

In Anna's Hoeve werken
Ik heet Marjon en ik zit in
groep zeven a van de
Nassauschool.
Het is woensdag de 18de
en we gaan werken in
Annas Hoeve.
s'Morgens toen we op
school kwamen deden
we eerst godsdienst.
Daarna legde de juf uit
hoe we moeten gaan.
De weg daarheen reed ik naast Marijke mijn vriendin.
Toen we daar aankwamen legde de boswachters zijn vrouw uit hoe we het moesten doen.
je moest handschoenen aan en je kon een grote of een kleine zaag kiezen Ik had een kleine zaag
gekozen.
Het zagen kon beginnen. Eerst moest je een boom kiezen. De jongens namen de dikste bomen.
Ik en Marijke namen een best dikke boom. Even later stond er een beglijder bij, zij hielp ons met
het zagen van de boom. Ik nam een dik stuk, eerst lukte het niet en daarna wel.
Later na het zagen moesten we alles opruimen. Daarna kregen we drinken, snoep en een vaantje
met pot/oden. Toen gingen we terug naar school.
Marjon

»

1
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Natuur werkdag in Anna's hoeve.
Anna's hoeve is een heel mooi en groot bos. En er groeien veel mooien paddenstoelen en bomen.
!.11j moesten vanmorgen vroeg al om 9 uur op de fiets naar anna's hoeve gaan werken in het bos
om er bomen te gaan kappen.
Eerst ging er een man iets uitleggen en toen een mevrouwen die zij erg veel, ze zij nu mogen jul/ie
een zaag pakken riccardo en ik pakte nu een grote zaag maar het ging niet zo goed dus ik pakte een
kleine zaag en die ging pervekt, toen we moesten opruimen moeste we wat we om gezaagt hadden
weer naar de kant schuiven. en dat was echt heelzwaar.
Toen we weer naar huis gingen ging er een grote hond mee maar dat baasje was nog zo een grote
hond kwijt.
van Vincent

Met groep 7 naar Anna's Hoeve
!.11j zijn vanochtend met de klas naar Arma's Hoeve geweest.
Eerst toen wij aankwamen met de fiets ging de boswachter wat vertellen Er waren ook nog
mensen van een natuurreservaat.
Eerst moesten wij handschoenen aan en mochten wij een zaag pakken. Daarna mochten wij
bomen omzagen. Ik had heel veel bomen omgezaagt met mijn vriendin en nog een paar meisjes.
Toen wij klaar waren want wij mochten een half uur bomen omzagen. Toen mochten wij de
omgezaagde bomen naar een kant brengen.
Daarna kregen wij wat drinken en wat lekkers. Als dank dat wij geholpen hadden kregen wij een
faantje en potloden. En daarna moesten wij jammer genoeg weer naar school.
Cherrelle Roquas

ZONDAG 12 NOVEMBER:
MAPLE LEAF CROSS LOOP
Zondag 12 november organiseert de Gooise Atletiek Club
(GAG voor de 53e maal de OOLO Mapje Leaf Cross.
Het parcours van deze pittige cross is uitgezet in het prachtige natuurgebied nabij Anna's Hoeve
langs vijvers. door bossen en over heuvels. Start en finish zijn op de grote speelweide langs de
Uebergerweg in Hilversum. De kleedruimte en douchege/egenheid is zoals gebruikelijk weer
beschikbaar gesteld door Sportvereniging Wasmeer op het sportcomplex van Anna's Hoeve. De
start en finish zijn op de grote speelweide langs de Uebergerweg in Hilversum.
Nieuw dit jaar is de korte cross van 3 kilometer. Deze start om 12.00 uur en bestaat uit twee
rondes van 1500 meter. Dan volgt om /2.30 uur de hoofdafstand van 9 kilometer, een KNAUwedstrijd voor mannen en vrouwen.
Naast de wedstrijd vormen de prestatielopen een belangrijk onderdeel van de OOLO Maple Leaf
Cross. Om /3.30 uur start de jeugdloop over één ronde van 1500 meter. Deelname staat open
voor jongens en meisjes tlm 12 jaar. Oe overige prestatielopen over 3, 6 of 9 kilometer (rondes van
3 km) beginnen om /4.00 uur.

Tot zover een deel van het perbericht van de GAC. De Maple Leaf Crossloop, genoemd naar het
boomblad op de vlag van onze Canadese bevrijders in 1945, is altijd een oergezellig gebeuren. Dit
jaar voor het laatst op de Speelweide?? Vorig jaar vreesden we dat ook al ...
Onze vereniging hoopt er weer met een informatiestandje aanwezig te zijn.
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18 NOVEMBER: WERKDAG MET NARDINCLANT
Voor de tweede keer dit jaar gaat de
Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant samen met de bosploeg van de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
aan het werk in een van "onze" bospercelen .
Op zaterdag 8 maart jl. is er "stormpje
gespeeld" in een perceel met grove
dennen achterin Anna's Hoeve, tussen het
Heitje en de spoorlijn. Er is in het bos een
grote open plek gemaakt, door bomen
om te trekken (en te laten liggen). Op die manier krijgt het monotone. lang geleden als "houtakker"
aangelegde naaldbos de kans om zich op natuurlijke wijze te verjongen tot een afwisselend bos met
loof- en naaldbomen van verschillende leeftijd. Zo'n bos krijgt een veel rijker planten- en
dierenleven en is uiteindelijk ook voor de recreant aantrekkelijker dan zo'n luguber donkerebomenbos met kale, dicht opeenstaande stammen met alleen in de top wat groen .
Op zaterdag 18 november gaat er weer zo'n actie plaatsvinden, maar nu op een veel opvallender
plaats: in het bosperceel met voornamelijk Douglassparren tussen het Berkenlaantje en het
parkeerterrein van het partyrestaurant. Dat is het bos waar sinds enkele jaren reigernesten in
enkele boomtoppen zitten. De bosgedeelten met die reigernesten worden vanzelfsprekend met
r ust gelaten.
Wie zin heeft om te komen meehelpen is van harte welkom. Nardinclant beschikt over het juiste
gereedschap. Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats tegenover het restaurant. Eventueel
brood meenemen. Voor koffie en soep wordt gezorgd. Het werk duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Wie alleen wil komen kijken. is ook welkom.
Hoe gaat het intussen met de open plek van 8 maart? De eerste voorzichtige sporen van nieuwe
bosvorming zijn er al zichtbaar, rondom en tussen de omgetrokken bomen die nu liggen te
verteren om te worden omgevormd tot humus. Het eerste wat er massaal opkomt is de
vermaledijde Amerikaanse vogelkers. Onze bosploeg maakt korte metten met die ongewenste
woekeraar. Maar ook de eerste jonge berken, lijsterbessen en eikenboompjes zijn al zichtbaar. En
varens: de eerste aanzet voor de toekomstige bodembegroeiing.

IVN-WANDELING ANNA'S HOEVE: 14 JAN. 2001
De vereniging voor natuur- en milieu-educatie IVN. afdeling Gooi en omstreken, organiseert ieder
jaar op 8 zondagmiddagen een natuurwandeling ergens in onze regio. De wandeling van zondag 14
januari 200 I is getiteld "Anna's Hoeve en de toekomst", en staat in het IVN-programma als volgt
aangekondigd:

Dit gebied staat volop in de belangstelling met betrekking tot de herinrichting. Wat zijn de plannen
om evenwicht te scheppen tussen de stedebouw en dit natuurgebied?
Vertrek: /4.00 uur van de parkeerplaats tegenover het restaurant.
>>

1
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Algemene informatie over de IVN-wandelingen
IVN natuurwandelingen worden geleid door ervaren natuurgidsen, die veel weten
over de historie, planten en dieren van een gebied. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Een vrijwillige bijdrage om het vrijwilligerswerk van IVN te steunen is altijd welkom.
De wandelingen duren gemiddeld anderhalf uur.
Meestal is bij het vertrekpunt de informatiewagen aanwezig waar diverse artikelen te koop zijn ,
bijv. kaarten van het Gooi, brochures over natuur en milieu, posters en wandelroutes. Hier is ook
infor matie aanwezig over andere activiteiten van het IVN, zoals de 'natuurcursussen' die tweemaal
per jaar gegeven worden.
De Vereniging IVN telt ongeveer 17.000 leden, verdeeld over ruim 180 afdelingen. De afdeling
Gooi en omstreken telt ongeveer 180 leden. Voor nadere informatie: mw. Lenie Bakker, tel. (035)
6561 719.
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peildatum

Op 16 en 17 augustus was in Anna's Hoeve een ongebruikelijk verschijnsel te zien. Bij het
dammetje, de overstort tussen de Speelweidevijver en de Vijver met het Witte Strandje, liep het
water "de verkeerde kant op", dit wil zeggen richting Speelweidevijver! Dit was het gevolg van
royale waterinlaat vanuit het Laarder Wasmeer, via de z.g. Romeijnschuif achter de Berg van Anna's
Hoeve. In de grafiek ziet u dit als een steile piek.
Zie ook het berichtje hierover onder de kop "Eerder gepubliceerd via Internet ... ".

*

HERINNERING: INFORMATIE OVER WATERBODEMSANERING
OP DINSDAGAVOND 7 NOVEMBER
Voor het geval dit blad u op dit bereikt: zie het artikel op bladzijde 7 !
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ANNA'S HOEVE IN 1100RDEN VAN SCHOONHEID"
Ter gelegenheid van haar Se lustrum heeft de
Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" een
schitterend boek uitgegeven getiteld "Oorden van
Schoonheid". Het boek gaat over een tiental
Hilversumse buitenplaatsen en landgoederen. Het
beschrijft de geschiedenis en de ontwikkeling van deze
lustoorden en hun bewoners. Een van de hoofdstukken gaat over Anna's Hoeve. Monnikenberg,
Heidepark, Smithuyserbos en Boschrand, en is getiteld
I . B UITE NPLA ATS EN
"Geld en spoorwegzaken aan de 'Straatweg op
. EN LA,ND GOf DERE N IN Hl lV ERS L' M
Zoestdijk'. \i Dit hoofdstuk is geschreven door Kees
van Aggelen, bestuurslid van A1bertus Perk (en lid van
.n..
onze vereniging). Ruim vijf pagina's zijn gewijd aan
Anna's Hoeve. Veel van de informatie over Anna's
Hoeve (maar niet alles!) is al eerder gepubliceerd in het boekje over de geschiedenis van Anna's
Hoeve uit 1989, van dezelfde auteur, uitgegeven door onze ver eniging bij haar I e lustrum. Dat
boekje is nu vrijwel uitverkocht.
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In het Goois Museum aan de Kerkbrink te Hilversum is nog t/m 7 januari 200 I de tentoonstelling
"Oorden van Schoonheid" te zien, die gebaseerd is op gegevens en illustraties uit het jubileumboek.
Het museum is geopend van 13 tot 17 uur, behalve op maandagen . De toegangsprijs bedraagt f 3.
(Kinderen tot 12, CJP en Pas-6S: f 1,50. Museumjaarkaart geldig.)
Het nieuwe, rijk gEmlustreerde jubileumboek van Albertus Perk is in de boekhandel en in het Goois
Museum te koop voor f 49. Het laatste deel van de beschrijving van Anna's Hoeve in het
jubileumboek vindt u hieronder afgedrukt.

Van pretpark tot natuurgebied

M INCK ELE RST R AAT 30'\

'----{ HILVERSUM

l-----

Nadat de heer E. Kreekel in 1950 Anna:S Hoeve in erfpacht had verkregen, werden het volgende
iaar attracties aangelegd en een restaurant gebouwd Het werd een geliefd oord voor schoolreisjes
en partijen. De siervijver 'voor de berg' kon benut worden voor tochtjes met roeiboten. De berg
kon beklommen worden om te genieten van het uitzicht.
Eind jaren vijftig en zestig bezochten velen dit pretpark met achtbaan, spookhuis, treintje en
botsautootjes. Begin jaren zeventig nam de belangstelling voor het pretpark af. Bovendien werd het
restaurant op I maart 1972 door brand verwoest. Een 'partycentrum ' kwam er voor in de plaats,
De aanleg van de autosnelweg A27 doorsneed het natuurgebied Anna:S Hoeve kwam steeds vaker
negatief in het nieuws: het vuile slib in de vijvers, vervuiling van de sportterreinen, sluipverkeer,
motorcrossbaan, lage waterstand en vissterfte. De Vereniging tot Behoud van Anna:S- Hoeve werd
opgericht nadat een wijkbewoner van de Liebergerweg, J de Ronde, jarenlang geprobeerd had de
misstanden ter sprake te brengen.

»
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De eigenaar, de gemeente Hilversum, beperkte het beheer tot een
minimum. In het beheerplan 1987-1991 was sprake van het ontwikkelen van natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarden.
Dit alles uit te voeren door de (toenmalige) sectie Natuurbeheer.
Natuurbeheer. Bij het beheer kwam zeer veel hulp van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. Niet al/een schoonmaakacties,
maar ook bosbeheer zoals het terugdringen van de vogelkers.
De werkgroep Nardinc/ant voerde beheerwerk uit bij het bosven.
De financiële positie van de gemeente Hilversum noopte tot het
het afstoten van Anna's Hoeve. Het voorstel kwam in 1987. In
november 1992 werd 39 ha van het gebied overgedragen aan het
Goois Natuur Reservaat. Vanwege de ingewikkelde kadastrale
situaties werd de acte pas eind november 1993 gepasseerd
Bepaalde delen vielen buiten de overdracht: de strook tot aan de
'accumulatievijver~ het sportcomplex, de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en het restaurant met parkeerplaats.

In de jaren dertig werden
verschillende (natuur)gebieden
afgebakend met kleine grijze
betonnen grenspalen

Het gehele gebied - zowel het resterende deel van de gemeente als de overige delen - speelde later
een belangrijke rol bij plannen tot sanering en stadsontwikkeling. De verplaatsing van de RWZI en
de sanering van de gronden boden de mogelijkheid een nieuwe wijk te bouwen. Naast verplaatsing
van de sportvelden, uitbaggeren van de speelweidevijver, de demping van de accumulatievijver is er
sprake van een nieuwe 'berg van Anna's Hoeve: Deze is geprojecteerd op het terrein van de
(voormalige) sportvelden.
1/

Ter vermijding van misverstand: Niet alleen de Speelweidevijver, maar ALLE vijvers zullen worden
uitgebaggerd. Accumulatievijver en Speelweidevijver worden daarna gedempt. de andere vijvers
blijven bestaan. [Redactie Koerier]

*

Deel I I van de 18-delige serie "Hilversum zoals het was" bevat een klein hoofdstukje over Anna's
Hoeve. Dit deel is verschenen in september jl.. is getiteld "Tuinstad", en is van de hand van
historisch journalist Eddie de Paepe.

'Yoor het groen in en rondom Hilversum was 1931 nog om een andere reden een bijzonder jaar:
de gemeente kocht het landgoed Anna's Hoeve van jonkheer Van Kretschmar van Veen, directeurgeneraal van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. Ook het aangrenzende
terrein van de heer Schlimmer ging in gemeentelijke handen over. Hilversum was in één klap zestig
hectare natuurgebied rijker." De beschrijving van de aanleg van het heuvel- en vijvergebied eindigt
als volgt: "De 24 meter hoge top bood een prachtig uitzicht over het wandelgebied met de vijvers
(die's winters een aaneengesloten ijsbaan van zo'n 900 meter boden), heide en bos, het Laarder
Wasmeer, de onwelriekendgeurende vloeivelden, en de Hilversumse daken. Tussen de bomen
staken de torens van Hilversum, Baarn, Laren, Blaricum, Eemnes en Amersfoort. Bij helder weer
was zelfs de Utrechtse dom goed zichtbaar. "
De delen van "Hilversum zoals het was" zijn in de boekwinkel te koop voor f 7,95 per aflevering.
Even terugkomend op het uitzicht: Door de groei van hoge bomen op de Berg van Anna's Hoeve is
er vanaf de top van de Berg allang geen uitzicht meer. Bij de opknapbeurt van Anna's Hoeve in samenhang met Plan Nieuw Oost zal het vroegere uitzicht ongetwijfeld gedeeltelijk hersteld worden.
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JEUGDPAGINA

DE EEKHOORN
Wie veel in de bossen wandelt, vooral in naaldbossen en
oude gemengde bossen, kan dit vlugge diertje overal zien
klimmen en springen. Het heeft een lang, slank en
lenig lichaam. Het lijkt alsof de eekhoorn een dikke romp
en staart heeft, maar dat is schijn. Het komt door de dichte
lange beharing. Hij heeft een klein kopje met grote, wat uitpuilende
ogen. Deze hebben ronde pupillen wat erop wijst dat de eekhoorn een
dagdier is. De oortjes vallen op door de haarpluimpjes. De kleuren van een
eekhoorn variëren van donkergrijs tot helderbruin. De voorpoten zijn kleiner
dan de achterpoten. Zijn voorpoten gebruikt hij als handjes om zich vast te houden, en zijn voedsel
vast te klemmen. De achterpoten moeten zwaarder werk verrichten en zijn daarom steviger. Bij
het klimmen en springen zet de eekhoorn zich ermee af. Zijn nagels zijn lang. krom en scherp . Hij
kan ze niet intrekken zoals een kat. Zijn staart speelt bij het klimmen en springen een belangrijke
rol: hij gebruikt hem om zijn evenwicht te bewaren.

In de herfst verstopt de eekhoorn overal voedsel in de grond,
zodat hij de winter ook nog wat te eten heeft. De meeste
voorraadplekjes weet hij wel terug te vinden, en op plekken
die hij vergeet kunnen sommige zaden ontkiemen waardoor
er weer nieuwe bomen gaan groeien. De eekhoorn houdt in
de winter geen echte winterslaap. Als het heel koud is blijft
hij wel in zijn nest en ook slaapt hij meer dan in de zomer.
Maar als hij honger krijgt zoekt hij één van zijn
voorraadplekjes op.
De eekhoorn heeft lange vlijmscherpe snijtanden en
geribbelde maalkiezen. Deze heeft hij nodig bij het eten van
allerlei zaden zoals eikels, beukennootjes en zaden uit
dennenappels. Maar ook eet hij bessen, jonge knoppen en
paddestoelen zoals eekhoorntjesbrood. Vogel eieren en jonge
vogeltjes zijn voor hem een lekkernij.
De eekhoorn is niet zo'n geweldige bouwmeester.
Meestal knapt hij een nest van een ander dier
(zoals de specht) op. Het nest dat hij maakt heeft
behalve de in- en uitgang ook nog een vlLlchtuitgang.
Een eekhoorn heeft ook vijanden zoals marters, vossen
en andere roofdieren. De eekhoorn gebruikt de
vluchtuitgang om zo snel mogelijk weg te komen als er
bijvoorbeeld een marter in het nest komt. Van de vos
heeft hij in zijn nest niets te vrezen, want deze sluwe
roofdieren kunnen niet in een boom klimmen. Het nest
wordt natuurlijk ook gebruikt om de 2 tot 7 jongen in
groot te brengen. De jongen, die kaal en blind geboren
worden, blijven in het nest totdat ze groot zijn.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat

)

Algemeen beheer:
Dageli jks beheer:

c;:tJ

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

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

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemcefde Hil ...«:wm

laren

I. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitênweitje

~ Y04!tp~den

=

10. BospoeI
x Nieuwe poel

wrhard. w.gen

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

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(00-4)

•

Annals Hoeve
Koerier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 18, nummer I, 200 I
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
~ Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 jM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822 993
mw. c.L.J. T amminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal f 3,65 per jaar
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I maart 200 I
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

D
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
VTouwelijl~e wilgenhatJes
(stamperkatje.s).
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Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost: Gemeenteraad unaniem akkoord.
De volledige tekst van het raadsvoorstel
Notulen (beknopt verslag) van de raadsvergadering
Korte samenvatting van de plannen

Leden aan de schrijftafel: Schending van verenigingsdoelstel/ing door bestuur

Heer Vrijlandt slaat de plank mis
Niet doen! Meer groen!
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Tweede faunapassage in Anna's Hoeve aangelegd - Werkdag met Nardinclant geslaagd Overweg in Albert Schweitzerweg krijgt Ahobs - Winterpret in Anna's Hoeve - De beste
wensen voor het nieuwe jaar - Jaap 2000: Uren veldwerk in Anna's Hoeve flink gestegen IVN-wandeling zeer succesvol - Schaatsen op de vijvers van Anna's Hoeve.
De jaarvergadering
Over de contributie 200 I en 2002
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje).
Nieuwe vertraging voor saneringsplannen?
Hoe het bos verdween en weer verscheen
Over het ontstaan van het vijvergebied
Waterstand van de vijver
Jeugpagina: de egel
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: 900 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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STRUCTUURVISIE HILVERSUM NIEUW OOST:

GEMEENTERAAD UNANIEM AKKOORD

-

-I

ZoaJs verwacht had de gemeenteraad op 8 november geen moeite met de Structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost. Nog geen kwartier had de raad nodig om zich unaniem akkoord te
verklaren met de Structuurvisie en de Nota van Beantwoording (het resultaat van de gevoerde
inspraakprocedure). Ook Leefbaar Hilversum, dat in de commissievergadering nog geen mening
had gegeven, stemde nu met de plannen in.
LH. Groenlinks en D66 beklemtoonden onder meer dat de plannen voor de natuur even belangrijk
zijn als de andere onderdelen van het project. Wethouder Moojen beaamde volmondig dat de
natuur niet het kind van de rekening mag worden.
Voor het begin van de vergadering nam burgemeester Bakker buiten de raadszaal een petitie in
ontvangst van de Werkgroep Behoud Heuvelrug (mede namens veel andere organisaties), gericht
tegen de geplande woningbouw bij Anna's Hoeve, in het belang van de Ecologische Hoofdstructuur.
Even eerder had de Vereniging van Vrienden van het Gooi ook aJ een brief overhandigd, waarin om
dezelfde reden bezorgdheid werd uitgesproken over de massaJiteit van de geplande woningbouw.

DE VOLLEDIGE TEKST VAN HET RAADSVOORSTEL

raadsvergaderi ng:
onderwerp:

8 november 2000
Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost, nota van beantwoording

Aan de gemeenteraad,
Reeds geruime tijd zijn wij bezig met de voorbereiding van een Structuurvisie voor de ontwikkeling
van Hilversum Nieuw Oost. Op basis van een eerste Structuurschets is in 1998 een participatietraject doorlopen, waarin met een vertegenwoordiging van de buurt en van betrokken
verenigingen gesproken is over de mogelijke ontwikkelingen in het gebied. In 1999 zijn de
resultaten van de participatie besproken en geëvaJueerd. Vervolgens is de concept-Structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost opgesteld en heeft de inspraak daaromtrent plaatsgevonden. Op 27 juni
2000 heeft een inspraakavond plaatsgevonden. Wij hebben de inspraakreacties verwerkt en bieden
u thans de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost ter vaststelling aan. De definitieve opmaak laat
nog even op zich wachten. Zodra het boekwerk is gedrukt krijgt u een exemplaar toegestuurd.

[Het is eind januari verschenen. / Redactie Koerier}
Een van de voornaamste aandachtspunten bij de ideevorming omtrent Hilversum Nieuw Oost was
en is het maatschappelijk draagvlak. Het gebied Anna's Hoeve is immers van groot belang voor de
bewoners in de aangrenzende buurt. De betrokkenheid en de bezorgdheid van de buurtbewoners
bleek aJ direct bij de start van het project in 1996: in korte tijd werden in een actie ruim 1000
handtekeningen ingezameld. Ook op de startavond van het participatieproces (28 mei 1998) bleek
nog eens hoe groot de bezorgdheid is: ruim 300 bezoekers waren zeer kritisch over de plannen
van de gemeente. In het participatietraject en in de communicatie rondom de ontwerp Structuurvisie heeft de gemeente proberen duidelijk te maken welke doelen de gemeente nastreeft, en dat
het daarbij gaat om meer dan aJleen woningbouw. Het gaat om een compleet plan voor een heel
gebied, waarin mede gestreefd wordt naar natuurontwikkeling, naar bodemsanering en naar betere
sport- en recreatievoorzieningen. Om het draagvlak tijdens het vervolg niet te verspelen hebben
wij het Communicatieplan Hilversum Nieuw Oost vastgesteld.
>>

-4Tijdens de inspraakavond, die door zo'n 50 mensen is bezocht, werd veel aandacht gevraagd voor
de bescherming van de natuur, omdat Anna's Hoeve een zwakke schakel is in de Ecologische
Hoofdstructuur van de Gooise Heidevelden naar de Utrechtse Heuvelrug. Overeenkomstig de
begrenzingen die door de provincie in het Streekplan Gooi en Vechtstreek zijn vastgelegd, zal in
Hilversum Nieuw Oost geen aantasting van de ecologische hoofdstructuur plaatsvinden.
Integendeel, de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost omvat deelprojecten die bedoeld zijn als
verbetering voor de natuur. Het verdwijnen van een deel van Anna' Hoeve is echter onontkoombaar. Dit gedeelte, waarin zeker bepaalde natuurwaarden aanwezig zijn, vervult een belangrijke
functie voor de rustige recreatie vanuit de aangrenzende buurt. De Structuurvisie Hilversum Nieuw
Oost voorziet op verschillende manieren in compensatie. En tenslotte moet de nieuwe woonwijk
'op een passende wijze worden ontworpen, opdat er een zo natuurlijk mogelijke overgang ontstaat
van het bestaande woongebied naar de natuurgebieden. De volgende stap in het project Hilversum
Nieuw Oost is het maken van een Masterplan, het gebiedsontwerp. In het Masterplan zaJ een visie
worden gegeven over het plangebied, Liebergen, Nieuw Oost en natuur, en deelgebieden. Bij de
totstandkoming van het Masterplan zullen woningbouwcorporaties en het Goois Natuurreservaat
worden betrokken.
Hielden wij aanvankelijk nog rekening met de mogelijkheid dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie
naar een andere gemeente kon worden verplaatst, thans gaan wij uit van de verplaatsing van de
rioolwaterzuiveringsinstaJlatie binnen het plangebied van Hilversum Nieuw Oost omdat wij met
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht tot de
conclusie zijn gekomen dat dit de enige oplossing is. De overige onderzochte locaties vielen om
technische en/of financiële redenen af. Gedeputeerde Staten hebben - onder randvoorwaarden financiële steun toegezegd in de meerkosten van een landschappelijke inpassing van de
rioolwaterzuiveringsinstaJlatie. Wij zullen dit aspect met de betrokken partijen uitwerken.
Resumerend stellen wij u voor de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost vast te stellen.
De Raadscommissie Stad is over dit voorstel gehoord. Haar advies ligt op de gebruikelijke plaats ter
inzage.
Burgemeester en Wethouders van Hilversum,
de secretaris J.E. Diepeveen
de burgemeester E.e. Bakker

Direct bij Anna 's Hoeve wordt het park veel geschikter gemaakt voor recreatie. Zo gaat de weg eru it,
wordt de beplanting op de heuvel aangepast en worden de vijvers toegankelijker.
(Afbeelding met onderschrift uit de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost)
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NOTULEN (BEKNOPT VERSLAG)
VAN DE RAADSVERGADERING

LJfthetontHferp-vers/~

zoals ter vaststelling aangeboden
aan de Raad van /0- / -200 /
STRUCTUURVISIE HILVERSUM NIEUW OOST (NOTA VAN BEANTWOORDING)
De heer MUNNIK [van Leefbaar Hilversum / redactie Koerier} memoreert dat tijdens de
behandeling van het onderwerp in de vergadering van de commissie reeds is aangegeven dat het
combineren van het beschermen van de natuur, het saneren van vervuilde grond en het realiseren
van een groot contingent woningbouw uniek kan worden genoemd. Hij verzoekt het college zich te
houden aan de volgende gedane toezeggingen:
• het realiseren van een integraal plan, waarbij woningbouw, bodemsanering en natuurbehoud
zullen worden gecombineerd;
• het aanbieden van een goede alternatieve locatie aan sport- en andere verenigingen;
• de natuurwaarden die terugkomen moeten voldoende waardevol zijn;
• voldoende integratie van de nieuwbouw met Oud-Oost [in plaats van "Oud-Oost" had de
notulist verstaan en opgeschreven: ''auto's'' 11/ redactie Koerier}en het opstarten van overleg
over het eventueel ondergronds brengen van de rioolwaterzuiveringsinsta"atie;
• in het oog houden van de financiële resultaten en deze zoveel mogelijk ten gunste van het
project laten komen;
• geen aantasting van de ecologische hoofdstructuur.
De keuze voor de uitvoering van het plan noemt hij ingrijpend en mag naar zijn mening niet ten
koste van onvervangbare natuur gaan . Het plan ziet hij als een voorbeeld van uitvoering van de nota
Toekomstvisie Hilversum 2015. Hij vraagt het college voor een zeer zorgvuldige aanpak in het
vervolgtraject zorg te dragen. Met het plan gaat hij akkoord en hij verzoekt het plan in
samenwerking met het Goois Natuur Reservaat en andere organisaties uit te voeren. [De ver.

Anna's Hoeve en de Werkgroep Behoud Heuvelrug werden door spreker bij name genoemd /
redactie Koerier.]
De heer VAN DER LINDEN [van GroenLinks/ redactie Koerier} herinnert eraan dat de
gemeente Hilversum bij de vaststelling van de Nota Toekomstvisie Hilversum 2015 voor de
realisatie van een compacte stad heeft gekozen. Hij vraagt zich af of bouwen in het gebied Anna's
Hoeve als bouwen binnen de compacte stad kan worden aangemerkt. Uit de Structuurvisie blijkt
dat op het gebied van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie en de accumulatievijver zal worden
gebouwd, welke gebieden naar zijn oordeel als industrieterreinen kunnen worden aangemerkt.
Dat de Structuurvisie van een gelijkwaardige aanpak voor natuur, milieu, sport en
woningbouw uitgaat kan hij onderschrijven, omdat alleen op die manier een integrale aanpak voor
de bodemvervuiling bij Anna's Hoeve mogelijk zal zijn. Hij is verheugd over het feit dat het college
in de vergadering van de commissie het voorstel tot het realiseren van een faunapassage heeft
overgenomen. Hij gaat er van uit dat met deze te realiseren faunapassage en de bestaande passages
onder de A27 een goede verbinding voor de ecologische hoofdstructuur kan worden gecreëerd.

»

-6Voor wat de rioolwaterzuiveringsinstallatie betreft memoreert hij dat het college heeft
toegezegd de kosten van het ondergronds brengen daarvan te zullen berekenen. Hij gaat er vanuit
dat het ondergronds brengen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie technisch geen probleem zal
zijn. De Structuurvisie beschouwt hij als een integraal plan waarvan de natuur onderdeel zal
uitmaken. Hij kan deze Structuurvisie daarom van harte ondersteunen.
De heer BOOG [van D66 / redactie Koerier] geeft te kennen dat hij de Structuurvisie als
een project met grote gevolgen voor Hilversum Nieuw Oost in het algemeen en Anna's Hoeve in
het bijzonder beschouwt. Dat het betreffende gebied momenteel met verpaupering en
bodemvervuiling te maken heeft ziet hij als een gevolg van het door de gemeente in het verleden
gevoerde beleid. De Structuurvisie biedt naar zijn mening nu de kans een goed gebied in Hilversum
te creëren.
De diverse functies vormen naar zijn oordeel één geheel en zullen gezamenlijk de sleutel
voor een succesvolle herinrichting vormen. Er dienen zijns inziens in het gebied kansen te worden
benut om te komen tot het versterken van de natuur- en recreatiewaarden, het saneren van de
bodem, het versterken van de ecologische verbindingen en het compenseren van de
natuurwaarden die bij de herinrichting van het gebied verloren zullen gaan.
Tenslotte wijst hij op de samenhang tussen Hilversum Nieuw Oost en Hilversum-Oost,
welke gebieden qua fysieke inrichting en sociale voorzieningen naar zijn mening op elkaar moeten
aansluiten. D66 zal ook ten aanzien van dit aspect uitvoering van het plan kritisch blijven volgen .

Deze vijver verdwijnt voor woningbouw
(Afbeelding met onderschrift uit de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost)
De heer MOOJEN (wethouder) constateert dat partijen groot belang aan een zorgvuldige
behandeling van het project hechten. Hij zegt toe ervoor te zullen zorg dragen dat door middel van
uitvoering van een integraal plan, zorgvuldig met de aanwezige waarden zal worden omgegaan. Dat
de sprekers de nadruk op de integrale uitvoering van het plan hebben gelegd vindt hij terecht.
Naast woningen zullen ook de functies natuur, recreatie en sport in een evenredige verhouding tot
elkaar moeten staan.
Hij zegt toe in de toekomst meer de nadruk op samenwerking en overleg te zulten leggen
en de sanering van de vervuilde grond zorgvuldig te zullen aanpakken. Aan de bepaling gesteld in de
Toekomstvisie Hilversum 2015, dat problemen binnen de bebouwingscontouren moeten worden
opgelost, acht hij zich gebonden.
De berekening van de kosten van het ondergronds brengen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie zegt hij toe. Aan het integraal aanpakken van aanwezige kansen zal in het Masterplan
voldoende aandacht worden gegeven.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.

*

•
-7-

LEDEN AAN- DE SCHRIJFTAFEL

Schending van verenigingsdoelstelling door bestuur
Aan de ledenvergadering van de vereniging tot behoud van Anna s Hoeve e. o.

Geachte vergadering.
Een vereniging is een organisatie die een of meer ledenvergaderingen per jaar houdt. Bij deze
gelegenheid kan het beleid bijgesteld worden. Vaak is dat niet zo, de bijeenkomst is een
geze//igheidsgebeuren. Serieuze ondelWerpen worden zeer vaak niet serieus behandeld
Op bladzijde 2 van Annas Hoeve Koerier staat de doelstelling van de vereniging:
'Ve vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend a/5
Anna s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
11

In haar folder 'Bestuursstandpunten Annas Hoeve' wordt akkoord gegaan met de bouw van (750)
wQPingen. (punten 37, 41). Tevens wordt berust in het verdWijnen van bestaand natuur- en
recreatiegebied (punt 5).
Met andere woorden: het bestuur schaadt de centrale verenigingsdoelstellingen.
Dat dit niet het einde is van de bouwwoede van de gemeente Hilversum is bekend Intussen is ook
een verdere aanval gedaan op het natuurgebied "Monnikkenberg'~
De zeer weinig natuurbewuste politieke partijen zwijgen hierover zo veel mogelijk. Bij de WD
zelfs in strijd met haar verkiezingsprogram 1998 Daar staat: 'Vus niet bouwen in het groen.
Nieuwbouw moet binnen de huidige bebouwingsgrenzen plaatsvinden èn passen in de naaste
omgeving'~

Algemeen is in het Gooi bekend dat Hilversum een zeer slechte naam heeft. Aan de zeer ruime
mogelijkheid van bouwen in Almere wordt te weinig gewerkt. Hilversum is overvol. De
bestuurderen vrezen echter voor de aantasting van hun imago dat Hilversum een plaats wordt van
70. 60 000 inwoners. Onterecht willen zij het excentrische midden zijn van het Gooi. Dit
onderkent het verenigingsbestuur niet. Zij wenst verder te werken in een natuurafbraakKlankbordgroep. Leden met een afwijkend standpunt worden ondemocratisch geweerd uit deze
groep. Moei/ijk is het met het bestuur te praten in deze. De secretaris wordt direct uiterst
boos .. !
Samenvattend stel ik voor een uitspraak te doen over het schenden van de verenigingsdoelstelling.
Daarna dient een bestuurswisseling plaats te vinden. Er zijn trouwens twee vacatures. Een
algemene enquête zal hierbij alle leden betrekken. Mocht u akkoordgaan met het bestuursstandpunt, dan stel ik voor de vereniging op te heffen omdat niet meer aan de doelstelling
wordt voldaan. De stemmingen zijn anoniem, schriftelijk. Dit voorstel wordt ruime tijd tevoren
bekend gemaakt. Uw beslissing verneem ik gaarne.
Hoogachtend, ir. P.M. Vrijlandt

»

-8Antwoord van het bestuur:
De behandeling van deze brief zal plaatsvinden bij de bespreking van het bestuursbeleid inzake
Nieuw-Oost, tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 19 april a.s. Alle leden
zijn hierbij van harte welkom.

Heer Vrijlandt slaat de plank mis

*

In de laatste Koerier van 2000 stond van de heer PH. Vrijlandt over de structuurvisie Hilversum
Nieuw Oost een brief, waarin onjuistheid, onwaarheid, insinuaties en slecht Nederlands de
boventoon voerden. Het bestuur toonde zich in zijn reactie hierop zeer gematigd, maar als trouw
verenigingslid wil ik de heer Vrijlandt wat feller van repliek dienen.
•
De heer Vrijlandt stelt dat er 750 woningen in het natuurgebied zijn gepland; zoals ook uit
het antwoord van het bestuur blijkt zijn die woningen helemaal niet gepland in het huidige
natuurgebied A/ma's Hoeve, maar op het terrein van de RWZI.
•
Volgens de heer Vrijlandt is er ruimte genoeg voor woningbouw in Almere, maar wil het
gemeentebestuur kennelijk dat Hilversum nog voller wordt. Zoals ik het begrijp wil de
gemeente dat het inwonertal van Hilversum op peil blijft - waarom men dat wil doet nu niet
ter zake. Wat betreft Almere: daar wordt inderdaad veel gebouwd, maar de animo om er te
gaan wonen is bij Hilversummers niet groot. Ik wil er niet naartoe, mijn buren niet, en de
heer Vrijlandt waarschijnlijk ook niet. Overigens staan beide punten in geen enkele relatie
tot Anna's Hoeve.
•
De heer Vrijlandt noemt de benaming "Hilversum Nieuw Oost-structuurvisiel/
verdoezelend, waarmee hij kennelijk bedoelt dat deze benaming iets moet verhullen of
verborgen houden. Hij vertelt er alleen niet bij wat.
•
De heer Vrijlandt spreekt over "de overmaat aan ambtenaren I: Over de vraag of er te veel
ambtenaren zijn kan je discussiëren, maar niet in dit verband' de hoeveelheid ambtenaren is
met betrekking tot Anna 's Hoeve geen onderwerp van gesprek.
•
De heer Vrijlandt beweert dat de Hilversumse politieke partijen zich schuldig hebben
gemaakt aan kiezersbedrog: veel partijen hebben beloofd dat er niet in het groen gebouwd
zou worden. Maar er wordt helemaal niet in het groen gebouwd! Nogmaals, bebouwing
gaat plaatsvinden op het terrein van de huidige RWZI. De sportvelden worden verlegd naar
het gebied van, globaal, de Speelweide en de Speelweidevijver. Waar nu de sportvelden zijn
komt de nieuwe, veel kleinere RZWI en nieuw natuurgebied Het is dus niet onbegrijpelijk
dat wethouder Moojen dit plan steunt, mijnheer Vrijlandt. En waarom wilt u de wethouder
het recht ontzeggen om te lachen?
•
De heer Vrijlandt vraagt zich af waar de compensatiemaatregelen voor de aantasting van het
natuurgebied moeten worden gevonden. Ik zou hem willen aanraden de alinea hierboven
nog eens te lezen, evenals de voorgaande Anna's Hoeve Koeriers, waarin de gemeentelijke
plannen uitentreuren worden beschreven.
•
De heer Vrijlandt verzoekt de vereniging en haar bestuur ervoor te zorgen I~at dit plan
voor 0% doorgang vindt': Dit verzoek getuigt van weinig realiteitszin - hoe zou de
vereniging dat moeten doen? Het voorliggende plan is het resultaat van het bestuurlijk
bestel in Nederland Het is uitgedacht door ambtenaren, die door de gemeenschap worden
betaald Het is goedgekeurd door bestuurders die door de gemeenschap, dus door ons, op
democratische wijze gekozen zijn.
•
De heer Vrijlandt vindt dat de vereniging aan "Hilversumse fracties en partijen een
betreffende enquête 11 moet sturen, waarvan dan de uitkomst twee weken voor de komende
gemeenteraadsverkiezing in de media bekend gemaakt moet worden. Wat voor enquête
bedoelt hij? Wat zou het nut ervan zijn? Als hij een enquête passend vindt, waarom
>>
organiseert hij die dan niet op persoonlijke titel?
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Wat er precies gaande is kan in een paar woorden worden samengevat. De gemeente Hilversum,
onze vereniging, het GNR, kortom iedereen, ziet zich voor een aantal onontkoombare feiten
gesteld Op en bij Anna's Hoeve is de bodem plaatselijk zwaar vervuild; de vervuiling is zo erg dat
de gemeente zich heeft voorgenomen er iets aan te doen, wat objectief beschouwd een goede zaak
is. Daarvoor krijgt de gemeente subsidie van Rijk en provincie, maar een deel van de kosten moet
ze zelf betalen. Zoveel geld heeft de gemeente niet, maar woningbouw is een probaat middel om
het te krijgen. Daarom gaan er huizen gebouwd worden op het RWZ/-terrein.
Dus: grond en waterbodems moeten afgegraven worden, er moet gebouwd worden om de
financiën op orde te krijgen, en toevallig is de RWZI ook aan vernieuwing toe. Geweldige operaties,
die een goede gelegenheid bieden voor een herindeling van het huidige rommelige gebied - want
dat het gebied ten oosten van de Anthony Fokkerweg slecht is ingedeeld kan iedereen zien op een
plattegrond Toegegeven, deze ingrepen zijn ook verschrikkelijk: gedurende lange jaren zal er
verwoesting plaatsvinden, maar die is niet blijvend Uiteinde!tïk zullen grond en waterbodems
schoon zijn. En belangrijk voor ons: Anna 's Hoeve verdwijnt niet, maar wordt gedeeltelijk verlegd
De plannen van het GNR voor het beheer voorspel/en dat het er goed toeven wordt voor mens,
dier en plant. Met de verlegging van de weg en de aanleg van een grote faunapassage zal Anna 's
Hoeve bijna naadloos overgaan op het Wasmeergebied en een belangrijke schakel vormen tussen
de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.
Maar.. . de aanleg van weg en faunapassage is nog niet veilig gesteld! Het GNR maakt zich er sterk
voor, net als onze vereniging, die vast en zeker de uitvoering van de gemeentelijke plannen met
argusogen zal volgen. In de tussentijd zal de vereniging zo lang als het kan blijven waken over het
oude Anna 's Hoeve; het nieuwe Anna 's Hoeve kan dezelfde zorg goed gebruiken.
Hoogachtend,
C. tv!. van Daal

--

-~-,--

lVietdoen!J1eergroen!
Deze hartekreet heeft een anonieme Hilversummer toegevoegd aan een brief die hij van de
gemeente Hilversum had ontvangen. Het gaat over de brief die op I november 2000 is gestuurd
aan al le bewoners en instellingen in het gebied "Liebergen"; de wijk gelegen tussen de
Oosterengweg, Jan v.d. Heijdenstraat, Lorentzweg, Anthony Fokkerweg en de spoorbaan
(Mussenstraat). Het onderwerp van de brief was: 'Voortgang ontwikkelingen in uw buurt". In de
brief stond onder andere: "Op het Marimbaterrein komt nieuwbouw." Bij die mededeling had de
onbekende Hilversummer zijn hartekreet in de kantlijn bijgeschreven.
Vervolgens heeft hij die brief doorgestuurd naar .. . . de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve!
Die gaat echter niet over dit soort plannen. We kunnen er dus niets mee.
Anoni eme brieven zijn trouwens in principe altijd bestemd voor de prullenbak. Maar de kreet "Niet
doen! Meer groen!" vonden we zo goed dat we er hier toch even melding van maken.
Redactie Anna's Hoeve Koerier
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.

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

Tweede faunapassage in Anna's Hoeve aangelegd (donderdag 16 november 2000)
In de afgelopen dagen is er in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuwe faunapassage in Anna's
Hoeve aangelegd, en wel onder het viaduct "Drakenburgh" waarmee de snelweg A27 de spoorlijn
Hilversum-Baarn kruist. De passage bestaat uit een stobbenwal: een rij boomstronken die dekking
bieden aan kleine zoogdieren waarvoor zowel de snelweg alsook de kale zandvlakte onder het
viaduct een niet te nemen barrière vormt.
Onder het viaduct "Zandheuvel" (waar de A27 de Weg over Anna's Hoeve kruist) is zo'n
stobbenwal al in 1993 aangelegd . Uit waarnemingen is gebleken dat deze faunapassage druk
wordt gebruikt, vooral door allerlei soorten muizen . AI in 1998 heeft Rijkswaterstaat het plan
gemaakt om verscheidene andere viaducten van de A27 van een faunapassage te voorzien. De
nu aangelegde stobbenwal, even voorbij de Nieuwe Poel achterin het Geitenweitje, was de laatste
in de rij. Deze plek was het moeilijkst toegankelijk voor werkvoertuigen. Daar is uiteindelijk een
oplossing voor gevonden .
Met de aanleg van deze faunapassage is de ecologisch zwakke verbinding tussen de Gooise
natuurgebieden en de rest van de Utrechtse Heuvelrug weer een klein beetje versterkt.

*
Werkdag met Nardinclant geslaagd (dinsdag 21 november 2000)
De werkdag in Anna's Hoeve op zaterdag 18 november jl., samen met Werkgroep
Landschapsbeheer Nardinclant, is geheel volgens plan verlopen . Middenin een bosperceef met
douglassparren is een open plek gemaakt. Ook op twee plekken aan de rand van het bos zijn
enkele sparren omgehaald .
»

-I 1Op een van die plekken, langs een wandelpad dat (vanaf het parkeerterrein tegenover het
restaurant) in de richting van de eerste brug loopt, heeft het Goois Natuurreservaat een
informatiebordje geplaatst. Daarop wordt het doel van deze open plekken uitgelegd. Hier kunnen
zaden ontkiemen zodat er op den duur een afwisselender bos ontstaat, met naald- en loofbomen
van verschillende leeftijd. In zo'n bos komen uiteindelijk ook meer vogels en andere diersoorten
voor. Het dode hout blijft in het bos liggen om te verteren tot humus.

*
Overweg in Albert Schweitzerweg krijgt AHOB's (dinsdag 21 november 2000)
De spooroverweg in de Albert SChweitzerweg, aan de oostkant van Anna's Hoeve, is gedurende
twee weken afgesloten voor de aanleg van automatische halve overwegbomen (AHOB's). Tot nu
toe was deze overweg alleen met knipperlichten beveiligd. Overal in Nederland zijn de N.S.
onbewaakte overwegen aan het voorzien van AHOB's om het aantal ongevallen te verminderen.
De Albert Schweitzerweg is een voor doorgaand autoverkeer afgesloten zandweg aan de rand
van de gemeente Baarn, langs de gemeentegrens met Laren (!), tevens provinciegrens.

*
Winterpret in Anna's Hoeve (vrijdag 29 december 2000)
Wat begin december, met de toen heersende temperaturen, nog onvoorstelbaar was, bleek met
de kerstdagen ineens realiteit: ouderwetse winterpret in Anna's Hoeve! De sleeënde jeugd van
Hilversum bleek de Berg nog heel goed te kunnen vinden. Ook waren er heel wat jonge
waaghalzen met hun slee te vinden op de amper dichtgevroren vijvers van Anna's Hoeve.
Jammer genoeg lijkt het vanaf nieuwjaarsdag stevig te gaan dooien, zodat het wel gauw uit zal zijn
met de pret.

*
De beste wensen voor het nieuwe jaar

(vrijdag 29 december 2000)

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve wenst iedere lezer het allerbeste
voor het nieuwe jaar 2001: het eerste jaar van het "echte" 3e millennium en van de "echte" 21e
eeuw van onze jaartelling.
Het nieuwe jaar zal, naar wij hopen, de aanvang brengen van de grote sanering van alle vijvers
van Anna's Hoeve en van het Laarder Wasmeer. Een moment waar lang naar is uitgezien. Dat
daarvoor een deel van natuurgebied Anna's Hoeve moet worden ingeleverd, en dat er pal
grenzend aan Anna's Hoeve een grote nieuwe woonwijk komt, daar zijn wij minder gelukkig mee.
Maar dat is nu eenmaal niet anders.

*
Jaar 2000: Uren veldwerk in Anna's Hoeve flink gestegen

(zaterdag 30 december 2000)

Het aantal in Anna's Hoeve verrichte uren vrijwilligerswerk is ongeveer 50% gestegen ten opzichte
van 1999. In 2000 werden in totaal 338 uren geregistreerd. In 1999 was dit 230 uur. Voor een
groot deel is de stijging te danken aan acties samen met anderen. In maart en november was er
op zaterdag een werkdag met de groep Nardinclant. (De uren van de vrijwilligers van Nardinclant
tellen in "ons" totaal niet eens mee.) In maart was er een schoonmaakactie met twee klassen van
de Nassausehooi, en in oktober een heide-actie met zelfs drie klassen van die school. In oktober
kreeg onze bosploeg hulp van een aantal leerlingen van de Praktijkschool Laapersveld.

»

-12Het gewone werk van de eigen bosploeg, bijna altijd op woensdagmiddagen, vond 17 keer plaats,
met gemiddeld ruim 3 mensen gedurende 2 uur. Dit aantal werk-uren steeg ongeveer 10%.
Op woensdagmiddag 10 januari 2001 hoopt de bosploeg, als het weer dat toelaat, weer aan de
slag te gaan. De tweede woensdagmiddag van de maand is de vaste werkdatum (van 13.30 tot
15.30 uur). Regelmatig worden extra werkmiddagen afgesproken. Er wordt vooral Amerikaanse
vogelkers verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. Zin om ook eens te komen helpen? Altijd welkom!
Informatie op tel. 6832 762.

*
IVN-wandeling zeer succesvol

(zondag 14 januari 2001)

. Ongeveer 110 mensen hebben deelgenomen aan de IVN-wandeling door
~
natuurgebied Anna's Hoeve op zondagmiddag 14 januari. Negen gidsen van
. ~l~J
de vereniging IVN trokken tussen 13.50 en 14.15 u. met een groep van minimaal
~W!J.
10 wandelaars het gebied in, voor een wandeling van ruim anderhalf uur.
De wandeling stond in het teken van de veranderingen die op til zijn als gevolg van de plannen
voor Hilversum Nieuw Oost. Het te verdwijnen speelweidegebied werd bezocht, maar ook de
natuurzone nabij de A27 waar een ecoduct moet komen . Uiteraard werd ook verteld over de
voorgenomen sanering van Speelweide en waterbodems, de verplaatsing van de sportvelden en
van de rioolwaterzuivering, de woningbouw op het oude RWZI-terrein, en het toekomstige nieuwe
wandelgebied langs de Laarder Wasmeren . Naast de plannen kreeg ook de natuur in Anna's
Hoeve de nodige aandacht. Er werd gewezen op de moerascypressen aan de rand van de
Speelweide, op een oud eekhoomnest bovenin een grove den, op de Nieuwe Poel met zijn
watersalamanders en nieuwe faunapassage (stobbenwal) , op allerlei fraaie korstmossen en
zwammen, op de broeihoop voor ringslangen aan de oever van de Bergvijver, op een
muizenholletje onderin een boom achter de Berg , en nog veel meer. Oudere wandelaars vertelden
ook over hun jeugdherinneringen aan Anna's Hoeve. Kortom, een wandeling voor-elck-wat-wils,
die veel enthousiaste reacties losmaakte.

Schaatsen op de vijvers van Anna's Hoeve (woensdag 17 januari 2001)
Op de vijvers van Anna's Hoeve zijn de eerste schaatsers verschenen .
Het ijs is prima. Vooral de Bergvijver (voorbij het partyrestaurant) biedt een schitterende, gladde
ijsvloer, vrijwel zonder rommel op het ijs.
Doordat het waterpeil in de vijvers vrij hoog was toen de vorst inviel is het oppervlak van de
ijsvlakte behoorlijk groot. In vergelijking met veel andere wateren in Gooi en Vechtstreek zijn deze
vijvers niettemin erg ondiep, waardoor ze snel dichtvriezen. Op de Speelweidevijver en op de
Vijver bij het Witte Strandje kan men beter nog niet schaatsen, omdat er nog wat toevoer is van
regenwater uit het regenwaterriool.

D

I~'
Ons Internet-adres blijft bereikbaar via:

go.tolannashoeve

DE JAARVERGADERING van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zal
plaatsvinden op donderdagavond 19 april a.s. Noteert u dit alvast in uw agenda?
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OVER DE CONTRIBUTIE 2001 EN 2002
In de loop van januari hebben onze leden een acceptgiro thuisbezorgd
gekregen met het verzoek om de contributie voor het jaar 2001 te
betalen. De penningmeester hoopt eind maart alle contributies binnen
te hebben. Eerder mag natuurlijk ook!
Bij de oprichting van onze vereniging in 1984 is de contributie vastgesteld
op f 3,65: één cent per dag, waarbij men in schrikkeljaren de 366e dag
cadeau krijgt. Zou deze contributie ieder jaar met bijv. 2,5 % zijn verhoogd
om te corrigeren voor de geldontwaarding (inflatie), dan zou het jaarbedrag nu al ruim f 5,50 zijn
(een verhoging van 52% in 17 jaar). Om onze vereniging ook toegankelijk te houden voor mensen
met een kleine beurs is de contributie echter nog nooit verhoogd. We kunnen quitte spelen dank zij
het feit dat veel leden vrijwillig meer betalen, bijvoorbeeld een tientje of vijf gulden.
In 2002 moeten we afscheid nemen van de gulden, en daarmee ook van die één cent per dag.
Tijdens de ledenvergadering van /9 april a.s. zal de minimum-contributie voor 2002, uitgedrukt in
Euro's, worden vastgesteld. Het bestuur biedt de leden de keus tussen twee bedragen: € 1,75
(gelijk aan f 3,86), of€ 2,00 (gelijk aan f 4,41). Dit komt neer op een eenmalige verhoging van bijna
6 % of van bijna 21 %. Het bestuur heeft geen voorkeur. Het bedrag waar de meeste aanwezige
leden voor kiezen zal genomen worden.
Het blijft overigens een heel laag bedrag. Het lidmaatschap van onze vereniging is PERSOONLIJK.
Dit betekent dat in een gezin dat uit meer personen bestaat, iedereen afzonderlijk lid kan worden,
waarbij het totale contributiebedrag voor het gezin (dank zij het lage minimum per persoon) toch
betaalbaar blijft. Wij hebben ruim 100 van deze "huisgenootleden". Zij hebben recht op een eigen
Koerier als daarom wordt gevraagd (maar dat doet bijna niemand, hetgeen ons weer kosten
bespaart!). Is dit misschien een idee voor uw gezin? Nieuwe huisgenootleden zijn van harte
welkom! U kunt daarvoor de bon achterin dit blad gebruiken,of even bellen, schrijven of e-mailen.

De Speelweidevijver
(tekening R. van 't Hoff)

Hier komen sportvelden. De UBult van Dudok" (op de achtergrond) blijft bestaan.
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WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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peildatum

In het afgelopen maanden viel er regen genoeg, maar op de vijvers in Anna's Hoeve had dat
aanvankelijk maar weinig effect. Op 5 januari stond de Van Riebeeckvijver op 284 cm boven NAP,
terwijl de Speelweidevijver niet verder kwam dan 222. Kennelijk zat er ergens in het systeem van
het regenwaterriool een verstopping. Nadat die was opgelost stroomden de vijvers van Anna's
Hoeve snel weer vol. Op II januari was het waterpeil ook voorbij het dammetje zover gestegen
dat de Oude Poel zich weer begon te vullen. (Die staat met een pijp in verbinding met de Vijver bij
het Witte Strandje, maar alleen als de waterstand minimaal 205 bedraagt) . Sinds 14 januari staan de
Oude Poel en de andere vijvers weer op gelijke hoogte.

NIEUWE VERTRAGING VOOR SANERINGSPLANNEN?
Op 7 november jl. was er in het Partyrestaurant Anna's Hoeve een informatie-avond over de
plannen voor de sanering van de waterbodems van de Laarder Wasmeren, de vijvers van Anna's
Hoeve, het Ven achter het sportpark (thans Arenapark), en enkele Hilversumse stadsvijvers.
De op die avond gegeven informatie zal gebruikt worden om in de komende Koeriers uitgebreid
verslag te doen over de plannen. Mits ze uitgevoerd gaan worden zoals toen 'werd beschreven .
Aan zoln ingrijpende sanering kun je alleen beginnen als de financiering rond is, en als alle betrokken
partijen het eens zijn over de aanpak. Niet alleen over de sanering zelf, maar ook over de manier
waarop de terreinen na de sanering moeten worden ingericht. De planning leek aardig op de rails
te staan: het saneringsplan lag al in Den Haag, en aan de herinrichtingsplannen werd de laatste hand
gelegd.
Wegens ernstige complicaties is er echter een kink in de kabel gekomen. Over de aard van de
gerezen problemen kunnen nu nog geen mededelingen worden gedaan. Voor ons staat het echter
niet meer zo vast dat er al eind dit jaar of begin volgend jaar met de sanering begonnen zal kunnen
worden, zoals de bedoeling was.
Wordt vervolgd .. . .... .
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HOE HET BOS VERDWEEN EN WEER VERSCHEEN
In Nederland is niet altijd bos geweest. Toen onze voorouders [op de droge zandgronden] besloten
het jagen en verzamelen op te geven en gewassen en vee bij huis te houden, verdwenen telkens
stukken bos. De grond verarmde en de heidevelden ontstonden. De heide werd geplagd en
begraasd, totdat er niets meer wilde groeien. Op de kale vlaktes joeg de wind het zand op, zodat er
[op de Veluwe] zelfs dorpen verdwenen onder het zand. Bomen werden aangeplant, om het
stuivende zand vast te leggen.
Later werd de vraag naar hout snel groter. Voor de opkomende mijnindustrie was hout nodig: de
gangen moesten worden gestut. Hiervoor werden grove dennen aangeplant: rij aan rij, dicht op
elkaar, allemaal even groot en even oud. [Ook in Anna's Hoeve zijn nog enkele van zulke]
"dennenakkers". Voor natuur en recreatie had dit bos niet veel waarde, maar dat was toen ook niet
belangrijk.
Tegenwoordig worden natuur en recreatie steeds belangrijker. Daarom wordt het bos ook anders
beheerd. De natuur mag meer haar gang gaan. Er worden minder bomen op één plek tegelijk
gekapt. Op de ontstane open plekken kiemen de zaden voor de nieuwe generatie bos. Jonge en
oude bomen komen zo door elkaar te staan. Dode takken blijven achter in het bos. Zij vormen de
basis voor nieuw leven. Deze vorm van bosbeheer wordt geïntegreerd bosbeheer genoemd.
Een productiebos is niet 1-2-3 te veranderen in een natuurlijker bos. Dit heeft tijd nodig. Het is al
te zien dat bossen anders beheerd worden. Het bos is niet netjes opgeruimd, maar dat hoort bij
een natuurlijker bos. En meer natuur betekent: meer te zien en meer te beleven.

DOOD HOUT LEEFT
Kijk maar eens onder een vermolmd stuk hout. Het krioelt hier van de kleine beestjes. Zij helpen
het dode hout weer geschikt te maken als plantenvoedsel. Paddestoelen doen dit ook. Het dode
hout is onmisbaar in de voedselkringloop. Bovendien geeft dood hout nestgelegenheid voor
holenbroeders zoals de specht. Daarom blijven boomstammen, takken 'en stronken bij
geïntegreerd bosbeheer in het bos achter.

»

Open plek in een bos in Anna's Hoeve,
na boswerk van Nardinclant en onze vereniging op zaterdag 4 maärt 2000
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ZON
In het donkere bos worden groepjes bomen gekapt, zodat hier en daar zonlicht
op de bodem kan komen . Op de open plekken groeien kruiden, struiken en
jonge boompjes. Het bos wordt zo meer afwisselend. Er komen meer dier- en
plantensoorten voor.

BOSPEST
De Amerikaanse vogelkers is ooit in Nederland ingevoerd als bodem- en
structuurverbeteraar in de bossen, maar is inmiddels een plaag geworden.
De struik verjongt zich heel gemakkelijk, en afgezaagde stammen lopen snel
weer uit. De struik neemt alle licht en voedingsstoffen weg voor andere
planten, die daardoor geen kans krijgen om op te groeien. Open plekken in
het bos groeien snel dicht met Amerikaanse vogelkers. De bijnaam is dan ook
"bospest".

O e Amerikaanse vogelker s.

bijgenaamd " bospest".

Bovenstaande tekst vormt een prachtige uitleg van de werkzaamheden die in Anna's Hoeve worden
uitgevoerd door de Werkgroep Landschapsbeheer "Nardinc/ant" en door de bosploeg van onze
eigen vereniging.
De tekst is geschreven door ''Milec'; het milieu-educatiecentrum van de Gemeente Ede, en is met
toestemming overgenomen van informatieborden op de Veluwe. Om de tekst geschikt te maken
voor plaatsing in dit blad zijn enkele zeer kleine aanpassingen aangebracht. Deze staan tussen
vierkante haken.

Roeien op de Bergvijver

(foto uit het Streekarchief)

OVER HET ONTSTAAN VAN HET VIJVERGEBIED
In een ambtelijk (concept-)rapport over de toekomstige inrichting van het vijvergebied na de
komende bodemsanering, troffen wij de volgende historische terugblik aan. Het is een citaat uit het
boek IWillem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-197411 (H. van Bergeijk, 1995)

De vijvers van Anna's Hoeve zijn begin jaren 'JO aangelegd naar een ontwerp van Dudok. In een
toelichting bij de tekening van Dudok schrijft de directeur van Publieke werken van de gemeente
Hilversum het volgende:

»

I
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"Ons nieuwe gemeentelijk bezit Anna's Hoeve biedt naar mijn mening de gezochte werkgelegenheid in ruime mate. Het oostelijk en noordelijk deel van dit wandelgebied is zeker reeds zeer fraai
te noemen dankzij de afwisseling van bosch en heide, de lichte glooiing van het terrein, de hier en
daar aardige bebossching en het aardige waterpartijtje. Het westelijk gedeelte daarentegen is veel
minder schoon. Er is weinig opgaand hout, het overgroote deel bestaat uit eiken hakhout of
dennenhout hetwelk reeds voordat het gemeentelijk bezit werd verwaarloosd was. Er z'Ïn
niettemin enkele mooie punten, in het bijzonder bij het vijvertje en bij de bouwlanden.
Het is juist dit westelijk gedeelte dat door zijn ligging het meest voor bezoek uit de gemeente in
aanmerking komt. Gel'Ïk ik reeds aangaf behooren tot de grootste attractie van A/ma's Hoeve, de
beide waterpartijtjes, die vooral in ons droge Gooi een verrassend element vormen. Ik heb mij
daarom afgevraagd of niet een zeer belangr'Ïke verfraaiing van het bosch zou zijn te verkrijgen door
uitbreiding van deze waterpart'Ïen. Graaft men grote vijvers en doet men het omliggende land door
ophooging hier en daar glooien, maakt men zelfs een hoogere heuvel die een fraai uitzicht over het
Gooi kan geven, dan zal wanneer de begroeiing is aangeslagen, een prachtig geheel kunnen worden
verkregen, dat in zomer en winter een attractie voor de gemeente zal zijn. De vijvers vormen een
prachtige ijsbaan, terwijl de grootste zandophoging zoo kan worden gemaakt, dat aldaar bij
sneeuwval een aardige sleebaan kan worden verkregen.... Ik heb dit denkbeeld aan de gemeentearchitect voorgelegd die een warm voorstander van uitvoering bleek te z'Ïn.... Hij heeft onmiddellijk
een plan als door m'Ï bedoeld geteekend .. ".
Het waterpartijtje in het noordelijk deel van Anna's Hoeve vindt u op de plattegrond achterin deze
Koerier aangeduid als "Bospoel". U vindt het langs de weg naar 't Laer, de vroegere kampwinkel
van het toenmalige zomerhuisjesterrein De Heidebloem. Dit deel van Anna's Hoeve wordt
tegenwoordig beschouwd als een deel van natuurgebied Zuiderheide. Het gebied wordt begraasd
door Charolais-runderen.
Het genoemde vijvertje in het westelijke deel van Änna's Hoeve noemen we tegenwoordig De
Oude Poel. Het is gelegen tussen de (afgesloten) Liebergerweg en de Vijver met het Witte
Strandje. Wij achten het niet ondenkbaar dat Dudok zich voor het ontwerp van de vijvers van
Anna's Hoeve mede heeft laten inspireren door de vorm van deze natuurlijke waterpartij .
In de gemeenteplannen voor Hilversum Nieuw Oost wordt dit vijvertje het laatste onderdeel van
het helofytenfilter: een serie rietvijvertjes die het water uit het regenwaterriool zuiveren voordat
het in de vijvers van Anna's Hoeve wordt ingelaten om in de bodem weg te zakken . Tot op heden
komt het water ongezuiverd in de Speelweidevijver terecht.

Het Witte Strandje kort na de aanleg van Anna's Hoeve (oude ansichtkaart)

-18~~~~~~~\\

- - .;:; -':>-=~=i_
! _

JEUGDPAGINA

DE EGEL
Egels worden ten onrechte voor stekelvarkens uitgemaakt. Deze alleseters zijn misschien wel de
bekendste van onze zoogdieren. Helaas zien we hen in de meeste gevallen als een soort
kokosmat je op de weg liggen. Het is misschien merkwaardig om te zeggen, maar het is
zorgwekkender als er geen 'platte' egels meer gevonden worden, want dat kan betekenen dat de
soort werkelijk tegen de kritische lijn aanzit.
, Egels zijn solitrure dieren en dulden geen soortgenoten in hun territorium. Eén. soms twee keer per
jaar onderneemt het mannetje een voettocht om een vrouwtje te gaan zoeken. Dat kan gevaarlijk
zijn, want soms moeten ze wegen oversteken waarbij de egels de kans lopen overreden te worden.
Als een mannetjesegel een vrouwtje gevonden heeft moet zij hem eerst toelaten in haar
territori um.
Uiteindelijk zal zij toegeven en na de paring vertrekt het
mannetje. Als het prikkeiige samenzijn goed is verlopen,
worden er drie tot zeven jongen geboren. Ze komen
gestekeld ter wereld, maar de stekeltjes zijn nog wit en
zacht. Na drie weken gaan de oogjes open en gaan de
jongen mee naar buiten om voedsel te zoeken. De
moederegel loopt voorop en de jongen kop-aan-staart
volgen haar. Na zo'n zes weken verliest de moederegel
de belangstelling voor haar jongen en stoot ze hen af. De
nog onervaren jongen moeten dan hun eigen territorium
gaan zoeken waarbij ze soms wegen moeten oversteken
met alle gevaren vandien .
Egels zijn wel alleseters maar toch geven ze de voorkeur
aan dierlijk voedsel zoals slakken, wormen, insecten,
kikkers, aas en haarloze nest jonge muizen.
Het gezichtsvermogen is niet al te best en daarom moet een egel het voornamelijk van zijn
reukvermogen hebben. Ook het gehoor is voor een egel heel belangrijk en omdat hij in het donker
zijn voedsel zoekt heeft hij zijn ogen niet echt nodig.
Als er onraad is, rolt de egel zich op tot een ongeveer 16000 harde pennen tellende bal .
Omdat de egel de warme pels voor de winter mist, houdt hij een winterslaap. Als het zo'n 10 tot
12 graden wordt gaat de egel op zoek naar een geschikte plaats. De dikke, volgegeten egel maakt
een winternest van bladeren, droog gras en stro. Als je de egel een dienst wilt. doen, is een
rommelige composthoek in de tuin een aantrekkelijk plekje om daar de winter door te brengen.
Mocht je een hoorbaar snuivend en snurkend geluid horen
dan heb je succes. Maar geef egels geen melk te drinken
want dat is niet goed voor ze.
Zoals gezegd, het verkeer is de meest genadeloze vijand
van de egel. Het enige advies moet zijn: voorzichtiger en
oplettender rijden omdat van de kant van de egel geen
aanpassing is te verwachten.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat.

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna's Hoeve
GemltcntCl

Hil~«sum

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje

~ \IOetp~d..,

10. Bospeel

=

verhard. weg ...

x Nieuwe poel

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

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam:
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ........................................... ..

(Ol-I)

0 ·/ "_

Annals Hoeve
.

-",

:

Koerier

,.....I

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.O.

1
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 18, nummer 2, 200 I
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
fax 020 8822 993
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal f 3,65 per jaar
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx-van Daal, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I juni 200 I

Contributie:
Postgironummer:
Redacti e-team:
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
(~, en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve

INHOUD
pag. 3
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10
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12
13
16
17
18
19
20
21

Nieuwsbrief Hilversum Nieuw Oost, nr. I
Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost (Anna's Hoeve)
Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering op donderdag 19 april
Jaarverslag van de secretaris
Leden aan de schrijftafel: Discussie op niveau
Financieel jaarverslag boekjaar 2000. Begroting 200 I
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje)
Teken voor de groene grens!
De sanering van het Laarder Wasmeer
Eerder gepubliceerd via Internet ... : NS-wandeling door Anna's Hoeve gaat verdwijnen
- Mond- en klauwzeer verhindert schoonmaakactie 16 maart - Blauwe Reigers broeden
weer in Anna's Hoeve - Maatregelen tegen mond- en klauwzeer.
Website van Anna's Hoeve: nieuw adres, nieuw jasje
29 april vogelexcursie
Terug naar de jaren tachtig: een bijzondere paddestoel in Anna's Hoeve
Jeugdpagina? Anna's Hoeve puzzel: dominostenen
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: 900 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

-.
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NIEUWSBRIEF HILVERSUM NIEUW OOST, NR. I
Een deel van onze leden treft bij deze Koerier een bijlage aan: de eerste gemeentelijke nieuwsbrief
gewijd aan de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost. Deze nieuwsbrief is eind februari huis-aanhuis verspreid in de woonwijk Liebergen. die direct grenst aan Änna's Hoeve. Bij de gemeente
waren ze vergeten om bij het vaststellen van de oplage van deze nieuwsbrief rekening te houden
met het feit dat onze vereniging vele honderden leden telt die verder van Änna's Hoeve vandaan
wonen. Gelukkig konden wij voor dit doel toch een aantal nieuwsbrieven krijgen. maar misschien
niet genoeg om aan al onze leden (buiten woonwijk Liebergen) een exemplaar te kunnen geven.
Bij de volgende edities van de nieuwsbrief zal de oplage voor ons worden verhoogd .
Het echte nieuws over Hilversum Nieuw Oost leest u overigens niet in die nieuwsbrief, en ook niet
in de rest van deze Koerier. Na de raadsvergadering van 8 november, waarin de Structuurvisie
werd vastgesteld, is duidelijk geworden dat het saneren en bouwrijp maken van het gebied van de
bestaande rioolwaterzuivering VELE MILJOENEN DUURDER uitvaJt dan tot nu toe was
aangenomen. Dit nieuwe financiële gat, waarvoor nog geen oplossing in zicht is, heeft een kanjer
van een tijdbom onder het hele project Nieuw Oost gelegd. Verder hebben we in de krant van 16
maart kunnen lezen dat B & W hebben besloten om een nieuwe basisschool te bouwen voor de
woonwijk Hilversum Nieuw Oost. Ook dat is ongetwijfeld kostenverhogend. Want op de plek van
een school kunnen geen woningen gebouwd worden . Dus: minder inkomsten.
Onze vereniging houdt B & Waan hun toezegging dat de natuur niet het kind van de rekening mag
worden. Mocht een "oplossing" voor de financiële problemen geforceerd worden waarbij dit
uitgangspunt wordt verlaten, dan komt de steun van onze vereniging aan project Nieuw Oost te
vervallen.
Meer kan hierover op dit moment helaas nog niet gezegd worden.
Op de (splinternieuwe) Internet-website van de Vereniging van Vrienden van het Gooi vonden wij
over Nieuw Oost nog een mooi artikel, dat wij met toestemming overnemen (zie op pagina 4).

*

De Speelweidevijver, die gaat verdwijnen voor sportvelden. Tekening: Rob van t Hoff
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STRUCTUURVISIE HILVERSUM NIEUW OOST
(ANNA'S HOEVE)
Voor het gebied Anna's Hoeve heeft de gemeente een "Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost"
opgesteld. Het gaat onder meer om het Laarder Wasmeer met zijn oevers. Dit gebied heeft als
stortplaats gediend voor afval en is ernstig verontreinigd . Er is een rioolwaterzuivering en er zijn
sportvelden. Het Laarder Wasmeer heeft desondanks nog steeds een grote betekenis voor de
natuur en het is ook historisch waardevol. Het is een beschermd natuurgebied. In de directe
omgeving staat het historische huis Anna's Hoeve, en de omgeving is door Dudok parkachtig
ingericht met grote vijvers en houten bruggen. De rioolwaterzuivering ter plekke wordt tevens
gemoderniseerd, sportvelden worden verplaatst, vijvers gedempt en elders weer aangelegd. Mede
om de sanering te betalen worden er huizen gebouwd. De huizenbouw past in het Hilversumse
beleid beschreven in de visie 2015 "inwonertal stabiliseren op 80.000 inwoners". Door aanpassing
van de bebouwingscontour heeft de gemeente de benodigde ruimte gecreëerd. In het Streekplan is
deze wijziging overgenomen.
Ten oosten van dit herinrichtingsgebied is nog maar een smalle bosstrook over. De natuur van de
Utrechtse Heuvelrug is hier op haar smalst. Het wordt aangeduid als een ecologische corridor.
Door deze strook zijn de leefgebieden van de dieren ten zuiden en ten noorden van Hilversum met
elkaar verbonden. Er komt meer uitstraling van licht, drukte en lawaai en daarmee is de corridor in
feite smaller geworden, al wordt er niet in de natuur gebouwd. Het structuurplan voorziet in alles
behalve de realisatie van de ecologische corridor. Dit is namelijk rijksbeleid en dat hoeft een
gemeente niet te realiseren. De corridor ligt op grondgebied van het Goois Natuurreservaat
(GNR). GNR heeft in 1999 het initiatief genomen om een plan uit te werken voor de inrichting van
de overblijvende ruimte van de corridor. De natuurdoelen en de inrichtingsschets zijn door het
Bureau Waardenburg in een rapport beschreven. De gemeente Hilversum belijdt met de mond dat
de realisatie van de structuurschets en de corridor van evengroot belang zijn maar zet vooralsnog
geen stappen om de financiering van de benodigde 16 miljoen voor de corridor (inclusief een
ecoduct) rond te krijgen. De ecologische corridor wordt namelijk ook nog doorsneden door wegen
zoals de A27 en de Weg over Anna's Hoeve. De structuurvisie is door de gemeenteraad op 8
november geaccepteerd en wordt nu uitgewerkt tot een zogenaamd Masterplan. Enkele politieke
partijen hebben toegezegd vooral ook toe te zien op de realisatie van natuurcompensatie
waaronder niet alleen de natuurontwikkeling binnen het herinrichtingsgebied wordt verstaan maar
ook de realisatie van de ecologische corridor.
De WG heeft een brief aan Burgemeester, wethouders en raadsleden gestuurd met het verzoek
om het aantal huizen op deze voor de natuur kwetsbare plek terug te brengen en om de realisatie
van de ecologische verbindingszone als onlosmakelijk onderdeel te zien van de herinrichting van het
gehele gebied.

Overgenomen van de website van de Vereniging van Vrienden van het Gooi. Deze is te vinden op
het adres: www.vriendenvanhetgooi.nl
De WG stelt zich ten doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het eigen karakter van
het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen.
De WG geeft viermaal per jaar een fraai tijdschrift uit, dat aan de leden wordt toegezonden.
Het lidmaatschap van de WG kost /25 per jaar. Aanmelden bij mw. J.B. Perry- V/asveld, Braam 34,
1273 EA Huizen, tel. (035) 5266 848.
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UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden op DONDERDAG 19 APRIL
200 I in een zaaltje van de dependance (dislocatie) van de Nassauschool , Kamerlingh Onnesweg 2
(hoek liebergerweg, het voormalige Venetakruispunt). Aanvang /9.30 uur.

---

AGENDA

=

I. Opening door de voorzitter

2. Notulen van de op 17 april 2000 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 17
nummer 3, juli 2000). De notulen zullen achterin de zaal liggen, zodat ze al voor aanvang van
de vergadering kunnen worden ingezien.
3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering, voor zover niet apart geagendeerd)
4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier)
5. Financieel jaarverslag 2000 (idem)
6. Begroting 200 I (idem)
7. Vaststelling minimum jaarcontributie voor 2002.
Het bestuur stelt de leden voor om te kiezen
uit € 1,75 (= f 3,86) en € 2,00 (= f 4,41).
8. Verslag van de kascontrolecommissie
9. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
10. Het bestuursbeleid inzake project Hilversum Nieuw-Oost. Hierbij tevens te betrekken: de
brieven van lid P.M. Vrijlandt, gepubliceerd in de Koerier van febr. en april 200 I, voor zover de
inhoud hiervan op dit agendapunt betrekking heeft.
I I. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. M.L. Ruitenberg (voorzitter), en mevr. c.L.J.
Tamminga-Smeulders (penningmeester).
Voor twee bestuursvacatures (het 6e en 7e bestuurslid) zijn nog geen kandidaten gevonden.
I 2. Rondvraag
13. Sluiting van de formele vergadering
PAUZE
14. "HAZELWORMEN, FAUNAPASSAGES EN POELEN".
Onze oud-voorzitter Jelle Harder zal iets vertellen en laten zien over waarnemingen van
hazelwormen (speciaal door leden van de Gooise Atletiekclub). Ook zal hij aandacht besteden aan
de faunapassages (stobbenwallen) onder de A27, en aan de poelen rondom Hilversum.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele stemmingen
tijdens het formele deel van de vergadering mogen alleen leden meedoen.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 u. te laten eindigen.

U BENT WELKOM!
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
Het jaar 2000 bracht ons de gemeentelijke "Structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost" en een officiëel saneringsplan voor
de waterbodems van o.a. de vijvers van Anna's Hoeve.
De vereniging moest opnieuw een kleine teruggang in het
ledental registreren . Het aantal uren vrijwilligerswerk in
Anna's Hoeve ging echter omhoog, mede als gevolg van
acties samen met andere organisaties. Nieuw en succesvol
was de samenwerking met de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant.
De Internet-website van de vereniging onderging een
belangrijke verbetering en uitbreiding.
Tijdens de jaarvergadering trad Jelle Harder na zestien
bestuursjaren af als bestuurslid. Jan Deijs en hij werden
tot erelid benoemd.

BESTUUR
In 2000 bestond het bestuur uit de volgende personen:
M .L. Ruitenberg
G.M .J.B. Peet
mevr. c.LJ. Tamminga-Smeulders
mevr. H. Toes
J. Harder
J.P. van Hemert
vacature vanaf 19-4-99
vacature vanaf 19-4-99

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Secr.-Penningm./Ledenadm .
Lid (vice-voorzitter) tot 17-4-2000
Lid ingaande 17-4-2000
Lid
Lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

200 I
2003
200 I
2003

Aftredend 2002
Aftredend 2003
Aftredend 2002

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering werd afscheid genomen van Jelle Harder, die vanaf het
allereerste begin in 1984 deel heeft uitgemaakt van het bestuur, meestentijds als vice-voorzitter,
maar ook vele jaren als voorzitter, al dan niet waarnemend. Met zijn vertrek is er niemand meer in
het bestuur die vanaf de oprichting bij de vereniging betrokken is geweest.
Als nieuw bestuurslid kon Jan Paul van Hemert worden benoemd. Er bleven echter nog steeds
twee bestuursvacatures onvervuld .

LEDENBESTAND
In 2000 daalde ons ledental van 858 leden (inclusief 103 huisgenootleden) tot 823 leden (inclusief
101 huisgenootleden), een netto daling van 35 leden (inclusief een daling van 2 huisgenootleden).
Huisgenootleden zijn leden die wel contributie betalen, maar geen eigen ledenblad ontvangen
omdat zij één blad per adres voldoende vinden.
In het gehele jaar zijn in totaal 26 nieuwe leden ingeschreven. Netto 61 leden zijn in 2000
uitgeschreven wegens overlijden, opzegging (vaak wegens verhuizing), of wegens het niet betalen
van de contributie (21 x). Niet-betalers zijn meestal ook verhuisde leden, die voor ons onvindbaar
zijn geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven.
Het ledental mag dan in 2000 opnieuw gedaald zijn, gerekend vanaf eind 1995 is er toch nog sprake
van een stijging van 677 tot 823 leden .

»

- -."
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ANNNSHOEVEKOEruER

Anna's Hoeve

Koerier
Ons ledenblad verscheen in 2000 volgens plan viermaal, omstreeks
I februari, I april, I juli en I november. Ingaande 2000 wordt de
naam van het blad, tot dan toe "Anna's Hoeve Courier", gespeld
als "Anna's Hoeve Koerier".
De redactie bleef bestaan uit de bestuursleden Gerard Peet en
Helga T oes en de niet-bestuursleden Hettie Barlo, Eric Haverkamp,
Hetty jouvenaar en Ineke Marx.
Het aantal pagina's van de Koerier was 82: opnieuw een record.
In vorige jaren was het aantal pagina's: 78 (1999), 73 (1998), 68
(1997),66 (1996), 47(1995).
De oplage varieerde van 900 tot I 100 exemplaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de
pers, de lokale omroep, enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt
samengewerkt, de burgemeester en alle gemeenteraadsleden. Ten behoeve van ledenwerving
werd een wisselend aantal extra exemplaren afgedrukt.
Bijdragen van leden (ingezonden brieven en andere reacties) zijn bij de redactie altijd welkom . Het
aantal ontvangen brieven bleef bescheiden. Niettemin was het vullen van de Koerier nooit een
probleem. Meestal was er van redactiewege een overvloed aan kopij beschikbaar.
De Koerier werd en wordt gedrukt door de "huisdrukker" van HSV Wasmeer; een enkele keer
moest worden uitgeweken naar een dupliceerwinkel in Almere.
De bezorging van de Koerier gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de
vereniging zeer veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers had de minimumcontributie
nooit f 3,65 kunnen blijven.

BESTUURSVERGADERINGEN

• •

•
•

In 2000 kwam het bestuur 7 maal in vergadering bijeen, telkens om
• II!!!! •
beurten bij één van de bestuursleden thuis . In 6 van de 7 vergaderingen
~JI
waren alle bestuursleden aanwezig; eenmaal ontbrak I bestuurslid
wegens ziekte. In twee bestuursvergaderingen was ook een gastlid
aanwezig dat formeel (nog) geen deel uitmaakte van het bestuur.
Buiten de vergaderingen vond er tussen de bestuursleden zeer veel informatie-uitwisseling en
overleg plaats. De telefoon is daarbij voor een groot deel vervangen door e-mail.
Het bestuur zou eigenlijk uit 7 leden moeten bestaan. In november 1996 ontstond een vacature, en
in het voorjaar van 1999 kwam daar een tweede vacature bij. Daardoor zijn er helaas zaken die
door gebrek aan menskracht niet opgepakt of tot een goed einde gebracht kunnen worden .

I 1-1-1

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 17 april plaats in een zaal van de Ontmoetingskerk en
werd volgens de presentielijst bijgewoond door 26 leden en enkele niet-leden.
Na de korte formele vergadering was er een gezellig samenzijn, met hapjes en drankjes, om na te
praten en om de nieuwbenoemde ereleden jan Deijs en jelle Harder geluk te wensen en te
bedanken voor hun jarenlange inzet.

»
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ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
De in december 1994 gevormde boswerkploeg, bestaande uit enkele bestuursleden en gewone
leden, is ~ zeventien keer in actie geweest, meestal op woensdagmiddagen. Gemiddeld werd
met ruim 3 mensen gedurende 2 uur gewerkt. Dat leverde in totaal I 10 werkuren op (in 1999: 100
uur, in 1998: 85 uur). Er is nog steeds een vaste afspraak voor de tweede woensdag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur, uitgezonderd twee zomermaanden . In onderling overleg worden extra
werkmiddagen tussengevoegd. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd en
zwerfvuil opgeruimd. Dit voorjaar werden 3 broei hopen voor ringslangen aangelegd. In oktober
kon worden vastgesteld dat één van deze drie broei hopen inderdaad in gebruik is genomen: er
werden enkele schalen van uitgekomen ringslangeieren in aangetroffen.
Op de zaterdagen 4 maart en 18 november werd
door de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant
gewerkt in twee verschillende bospercelen (type
"dennenakker") in Anna's Hoeve. Deze acties
vonden plaats in overleg met het Goois
Natuurreservaat, en werden samen met
vrijwilligers van de bosploeg van onze vereniging
uitgevoerd. In beide gevallen werd een vrij grote open plek in het bos gemaakt door bomen om te
trekken . Hierdoor krijgt het bos de kans zich ter plekke te verjongen, waardoor na enige tijd een
gevarieerder en waardevoller bosgebied ontstaat .
Op vrijdag 17 maart vond een schoonmaakactie plaats met twee klassen van de Nassauschool, en
op woensdag 18 oktober een heide-actie met drie klassen van deze school. Daarbij werd het
"heitje" van Anna's Hoeve ontdaan van boompjes en struiken.
Alles bij elkaar is er in 2000 ruim 300 mens-uren in Anna's Hoeve gewerkt, nog exclusief de uren
van de leden van Nardinclant. In 1999 was dat ruim 200 mens-uren.
Voor de tweede achtereenvolgende keer werd op een vroege voorjaarsochtend een vogelexcursie
gehouden. Deze vond plaats op zaterdag 22 april. Dat was op paaszaterdag; wellicht bleef daardoor
de opkomst ditmaal beperkt tot 7 deelnemers. Van meer dan 30 verschillende vogelsoorten kon de
vroege-vogelzang worden waargenomen.

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE
Na een lange periode van stilte vanuit het raadhuis, in maart
slechts onderbroken door een ambtelijk voortgangsrapport
met weinig nieuws, werd in juni 2000 de "(concept) Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost" in de inspraak gebracht. Dat
bleek niet veel meer te zijn dan een herschreven versie van
de "Structuurschets Hilversum Oost", die al begin 1998 was
gepubliceerd.
In het kader van de inspraakprocedure heeft het bestuur de
gemeente opnieuw met klem laten weten het opheffen van bestaand natuurgebied zeer te
betreuren. Ook is opgemerkt dat de Structuurvisie onvoldoende garanties biedt voor kwalitatieve
natuurcompensatie. Het bestuur heeft een aantal voorstellen gedaan om de Structuurvisie te
verbeteren en aan te vullen. De meeste van deze voorstellen zijn niet overgenomen in de tekst van
de Structuurvisie zelf, maar hebben wel geleid tot toezeggingen van B&Waan de gemeenteraad.
Uiteraard zullen wij deze toezeggingen zorgvuldig bewaren. Na een uitvoerige discussie in de
raadscommissievergadering van oktober werd de Structuurvisie op 8 november unaniem door de
gemeenteraad vastgesteld. Daarmee liggen de toekomstige ontwikkelingen van het gebied tussen
de Anthony Fokkerweg en de A27 in hoofdlijnen vast.
>>

-9De volgende fase, gepland voor 200 I, betreft het vaststellen van een Masterplan. De daartoe in het
leven te roepen Klankbordgroep, waarin onze vereniging ook een plaats zou krijgen, is in 2000 nog
niet geformeerd.
Met name buiten onze vereniging ontstond in 2000 veel oppositie tegen de grootscheepse
woningbouwplannen van de gemeente op het gebied van de bestaande rioolwaterzuivering. Het
bestuur is ook niet gelukkig met deze bouwplannen, maar begrijpt dat zij onmisbaar zijn om de
voor ons belangrijke onderdelen van Nieuw Oost gerealiseerd te krijgen: met name de sanering
van vervuilde gebieden en waterbodems, en het versterken van de Ecologische Hoofdstructuur in
het oostelijke deel van Anna's Hoeve.
Aan een van de belangrijke projecten van plan Hilversum Nieuw Oost, de sanering van alle
waterbodems, is in 2000 hard gewerkt. In de zomer kwam het officiële saneringsplan gereed, dat
door het provinciebestuur is goedgekeurd en bij het Rijk is aangemeld ter financiering.

PUBLICITEIT
Ook in 2000 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in het nieuws geweest.

Aan de volgende zaken werd aandacht besteed in de lokale en regionale pers (en in sommige
gevallen ook door de lokale en provinciale radio):
Partycentrum in de verkoop. - Schoonmaakactie Nassauschool.- Bosacties met Nardinclant. Vogelwandeling. - Jeugdviswedstrijd in Anna's Hoeve. - Oppositie tegen woningbouw bij Anna's
Hoeve. - Straf voor exhibitionist. - Inspraak en vaststelling Structuurvisie. - Maandelijks boswerk
in Anna's Hoeve. - Uitgebroede ringslangeieren gevonden. - Saneringsplan Waterbodems.
In mei waren onze voorzitter Meijndert Ruitenberg en ons erelid Jan Deijs te horen op Radio 5 in
een interview voor het RVU-programma "De trots van de buurt".
De vereniging presenteerde zich in september voor de zesde maal op de Hilversumse cursus- en
vrijetijdsmarkt, en voor de vijfde maal tijdens de Maple Leaf Loop van de Gooise Atletiekclub, op
een zondag in november gehouden op Anna's Hoeve. Deze presentaties leverden enkele nieuwe
leden op.
In de zomer werd door een van onze leden een geheel nieuwe, moderne website gemaakt, ter
vervanging van de nogal provisorische Internetpagina van onze vereniging. Op de website, die
regelmatig wordt ververst, kan men op ieder moment kennis nemen van het laatste nieuws over
Anna's Hoeve en onze vereniging.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
In 2000 blevèn min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende organisaties: het Goois
Natuurreservaat (G.N.R.), Landschapsbeheer Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland,
de Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o., de Stichting Coördinatie NME Gooi en
Vechtstreek, Buurt en Beheer van de gemeente Hilversum, de bewonersgroep "Bodemvogels", de
werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de stichting
Milieutijdschrift de Wijde Blik, en de Vrijwilligerscentrale. Nieuw in 2000 waren de samenwerking
met de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en de contacten met de (nieuwe) Werkgroep
Behoud Heuvelrug, de (nieuwe) Stichting Behoud Gooise Heide, en met Milieudefensie 't Gooi. Met
de Stichting Overkoepelend Wijkoverleg "Mooi Hilversum" werd het contact beëindigd.
De samenwerking met het G.N.R., terreineigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve, onderging een
verdere intensivering en verbetering dank zij uitbreiding en wisseling van personeel. Het jaarlijkse
"grote" overleg met het G.N .R. vond weliswaar in 2000 niet plaats (na het overleg van nov. 1999
werd het volgende overleg gepland in januari 200 I), maar het contact met o.m. de regiobeheerder
Zuid over allerlei praktische beheerszaken was intensief en plezierig. In december waren onze
bestuursleden en actieve leden van de bosploeg weer welkom bij de eindejaarsbijeenkomst voor
alle vrijwilligers van het G.N.R.

»

-10Ook in 2000 bleef de waterstand in de vijvers onze aandacht houden . Als gevolg van royale
regenval gaf het waterpeil weinig problemen. Half augustus werd een peildaling van de
Speelweidevijver opgelost door een zeer royale waterinlaat. Verder werd enkele malen na een
melding onzerzijds een verstopping verholpen zodat het water uit het regenwaterriool weer kon
doorstromen van de Van Riebeeckvijver, via de Speelweidevijver. naar de andere vijvers.

SLOT
Samenvattend kijkt het bestuur opnieuw terug op een verenigingsjaar vol activiteiten.
In 2001 willen wij met volle kracht verder gaan. Vooral de ontwikkelingen in het kader van
Hilversum Nieuw Oost zullen veel van onze aandacht blijven opeisen .

LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
DISCUSSIE OP NIVEAU
Geachte ledenvergadering, geachte redactie,
Het za! ongetwijfeld goed zijn (kort) op de bijdrage van de heer CM. van Daal (in de vorige
Koerier / red.) te reageren. De koerier dient van niveau te getuigen.
Hoogachtend, P.M. Vrijlandt
DISCUSSIE over AH en omgeving.
Bezorgd heb ik me geuit over het gebied tussen Hilversum en Laren, dit staat bekend onder de
naam 'Anna's Hoeve:' het terrein tot aan het beschermd natuurgebeid (RWZI hoort daar
geografisch bij).
De gemeente Hilversum wil daar 750 woningen bouwen. Men kan daar verschillende meningen
over hebben. Een teken van beschaving is natuurlijk daarover geen ruzie over te maken en de
ander o.a. niet te betichten van kwetsende 'onjuistheid, onwaarheid, insinuaties en slecht
Nederlands: Dat gebeurt toch. Een in feite anoniem .... zich noemende 'trouw lid' CM. van Daal
(niet voorkomende in het telefoonboek van Hilversum, Laren en Bussum) wenst kennelijk niet
van gedachten te wisselen. In zijn epistel in AH-koerier nr. I van 2001 is kennis en logica, kortom
niveau NIET te vinden. De gemeente wordt... nagepraat en verschillende belangrijke argumenten
blijven onbesproken. Hij blijkt ook niet te kunnen lezen.
Ik ga dus niet op zijn verhaal in. Dat heeft geen zin. Ik verwijs naar milieu-instanties. De sfeer wil ik
wel duidelijk maken. In zijn betoog wordt ik belerend toegesproken. Het 12 maal noemen van mijn
naam is een inquisitiemethode. Het bestuur, redactie gebruikt het middel van corrigeren in de tekst
Het hàd dit voor een 100% kunnen doen.
Het gemeentelijk plan is inderdaad het resultaat van 'het bestuurlijk bestel' in Hilversum (zeg:
imagobouwen). Overigens geeft 'de 5de nota' van de PvdA-minister Drs. JP. Pronk de lagere
overheden de zeggenschap over de Ruimtelijke Ordening. Alle milieuorganisaties maken zich daar
grote zorgen over.
De aardrijkskundige kaarten van het Gooi van de laatste 10 eeuw laten SCHRIKBAREND ZIEN
HOEVEEL natuur in het Gooi is verdwenen.
Nu wordt AH eo (naam van de vereniging) aangetast, volgende keer Monnikenberg. Plannen liggen
a! klaar.
Hilversum, Ir. P.M. Vrijlandt.
Naschrift namens het Bestuur:

C. M . van Daal is een inwoonster van Hilversum die niet in het telefoonboek staat.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG BOEKJAAR 2000
Inkomsten

werkelijk

begr.2000

Contributie
Giften
Boekjes
Rente
Tekort

7. 807 ,07
5,00
21 ,00
530,12

7800
150
50
500
600

Totaal in

8.363,19

9100

Saldo per 31-12-'99
Kas
Giro
Kapitaalrekening
Plus rekening
Totaal
Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Toename

-

Uitgaven

werkelijk

Kantoorartikelen
Lief en leed
Koerier
Drukwerk
Bestuursk .+ Porto
Boswerk
KvK
Lidmaatschappen
PR activiteiten
Uitzichtpunt Berg
Totaal uit

351 ,51
1300
943 ,00
700
3.823 ,53
3800
110,32
500
678 ,60
940
271 ,05
250
51 ,21
60
85 ,00
150
274,75
900
0,00
500
- - - -6.588 ,97
9100

Saldo per 31-12-'00
0 ,00
1.468,98
17.490,87
85 ,17
19.045,02

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

8.363 ,19
6.588 ,97
- - - -1.774,22

Kas
Giro
Kapitaalrekening
Plusrekening
Totaal
Saldo 31-12-'00
Saldo 31-12-'99
Toename

._

-

6,8 5
1.210,74
19.514 ,75
86 ,90
- - - _ . _ - _.20.819,24
20 .819 ,24
19.045 ,02
- -- - - - - - 1.774,22

BEGROTING 200 I
Inkomsten

Uitgaven

Contributie
Giften
Boekjes
Rente
Tekort

7650
25
0
600
475

Totaal in

8750

Kantoorartikelen
Lief en leed
Koerier
Drukwerk
Bestuursk.+ Porto
Boswerk
KvK
Lidmaatschappen
PR activiteiten
Uitzichtpunt Berg
Totaal uit

1300
600
4800
600
500
250
60
100
540
0
8750

begr.2000
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WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
an boven NAP
300
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TEKEN VOOR DE GROENE GRENS!
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende informatie, ontvangen van de Vereniging
Milieudefensie.

De natuur wordt steeds schaarser in Nederland De open ruimte in ons land slibt in hoog tempo
dicht met wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Als we zo doorgaan, dan houden we een land
over waar niemand meer wil wonen. We staan nu voor de keuze: gaan we door met volbouwen,
ofgooien we het roer om?
De regering heeft de deur wijd opengezet voor nog meer bebouwing in de open ruimte. Zelfs
nationale landschappen als het Groene Hart en de Hoeksche Waard zijn niet langer veilig. Als we
de rust en de open ruimte in ons land effectief willen beschermen, zullen we een grens moeten
trekken rondom het nu bebouwde gebied De Groene Grens, waar nog slechts bij hoge
uitzondering buiten gebouwd kan worden.
Het kan namelijk anders. Door efficiënter gebruik van de ruimte die al bebouwd is, kunnen we de
open groene ruimte behouden. Daarnaast moeten we zorgen voor aantrekkelijke groene ruimte
rond steden en dorpen, met versterking van aanwezige natuur en landschap, met goede fiets- en
wandelmogelijkheden. En er is een open-ruimteheffing nodig: als bij uitzondering bouwen in de
open ruimte onvermijdelijk is, moet dit minstens zo duur worden als in de bestaande bebouwing.
Het geld dat dit oplevert kan worden besteed aan versterking van natuur en landschap en aan
ruimtebesparende oplossingen. Op deze manier beschermen we de open ruimte.
De regering heeft in januari met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de maatschappelijke discussie
geopend Gelukkig zijn veel Nederlanders en ook politieke partijen bezorgd over de toekomst van
onze open ruimte.
Tekent u ook voor de Groene Grens? Dat kan via internet www.milieudefensie.nl of via
telefoonnummer 0206262 620.
De handtekeningenactie voor de Groene Grens duurt tot 18 juni 2001. Daarna biedt Milieudefensie
de handtekeningen aan bij regering en parlement.
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DE SANERING VAN HET lAARDER WASMEER
door Herm.an Proper
Volgend jaar zullen de waterbodems van het laarder Wasmeer, de vijvers van Anna's Hoeve en een
aantal Hilversumse stadsvijvers gesaneerd worden.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben over de sanering van deze waterbodems een
principebesluit genomen. De totale kosten van de schoonmaakoperatie bedragen 37 miljoen
gulden.
Bij de schoonmaak wordt ongeveer 100.000 kubieke meter ernstig vervuild slib dat op de bodems
aanwezig is en ca. 100.000 miljoen kubieke meter slib uit droge depots op de kant verwijderd .

WEINIG NATUURLIJK WATER
Op de hoge zandgronden van het Gooi
is weinig natuurlijk water te vinden . Het
Gooi vormt een infiltratiegebied waarin
het regenwater wegzakt,om vervolgens
via een omweg door de bodem in omliggende gebieden als kwelwater weer
aan de oppervlakte te komen . We zien
dat onder andere bij het Naardermeer,
Horstermeer, Zuidelijk Flevoland en
Bethunepolder.
In feite zit er meer water in de bodem
dan aan het oppervlak zichtbaar is.
Laarder Wasmeer bij Anna s Hoeve
Drinkwatermaatschappijen wisten dit
(foto: H . Valeton; gepubliceerd in ledenblad WG)
natuurlijk al lang. Alleen een paar vennetjes vormen echte natuurlijke wateren. De belangrijkste zijn het laarder en het Hilversumse
Wasmeer. Ze zijn ontstaan door stagnatie van het regenwater op ondoorlatende plaatsen in de
ondergrond en staan in principe dus niet in contact met het grondwater. Deze heideplassen
werden gebruikt als drinkplaats en om er, voor het scheren, de schapen in te wassen.

ERFENIS UIT HET VERLEDEN
Hoe is het zover gekomen dat aan milieusaneringen op dit moment enorme bedragen uitgegeven
moeten worden?
Door de bevolkingstoename van Hilversum begin 1900 nam het probleem van de afvoer van
rioolwater toe. Een van de oplossingen was het graven van een afvoersloot naar het laarder
Wasmeer. De plassen werden qua capaciteit al snel te klein en spoedig werden er vloeivelden bij
gegraven. Het rioolwater werd toen op een eenvoudige wijze gezuiverd en dat water liet men
weglopen en bezinken op de vloeivelden . Via de velden kon het rioolwater onbelemmerd de
zandgrond infiltreren. Via een extra verbinding liep het teveel aan water over in de Gooiergracht.
De door Dudok ontworpen vijvers van Anna's Hoeve werden als werkverschaffingsproject in de
jaren dertig aangelegd. Deze waren in eerste instantie bedoeld om het regenwater van Hilversum
op te vangen. Hilversum kent namelijk voor grote delen van het dorp al lange tijd een gescheiden
rioolstelsel, waarbij regenwater apart afgevoerd wordt. later werden er verbindingen gemaakt met
de Riebeeckvijver, de vijver aan het laapersveld en het vennetje bij het Arenapark. Dit was
noodzakelijk om bij een wolkbreuk het overstortwater uit het rioleringsstelsel op te kunnen
vangen. Door verkeerde rioolaansluitingen en de vaak slechte kwaliteit van het meegevoerde
rioolslib vervuilden deze stadsvijvers vervolgens ook.
>>

-14Op den duur werd de situatie nog nijpender. De groeiende bevolking en de galvanische industrie
zorgden voor nog meer sterk vervuild afvalwater. De inmiddels gebouwde zuiveringsinstallatie in
Hilversum-oost was in 1935 al overbelast. Voor 1970 waren zulke installaties nog niet zover
geperfectioneerd dat alle vuil en zware metalen uit het industriewater gehaald kon worden .
Opvallend hoog zijn de gehalten zink en chroom die in de bodem zijn aangetroffen. Deze situatie
duurde voort tot de jaren 70.

AANPAKKEN
Het waren de drinkwaterbedrijven die aan de bel trokken en een halt toeriepen aan de onbeperkte
lozingen op de vennen en vloeivelden, omdat ze beducht waren voor de aantasting van hun
waterwingebieden .

.-

In feite komen er in Hilversum-oost dus vier vormen van vervuiling voor: van grondwater,
waterbodems, grond verspreid als gevolg van vuilverwerking (verbranding) en verontreinigde
grond in depots. Het is een negatieve erfenis uit het verleden, uit een tijd dat we de gevolgen nog
niet altijd konden overzien of hiervoor onze ogen gesloten hielden.
Op de informatieavond over het waterbodemsaneringsproject vroegen aanwezigen zich terecht af
of er niet één grote schoonmaakactie georganiseerd kan worden. Helaas is dit niet mogelijk, want
dan zou men op elkaar moeten wachten en de voorbereiding van dit soort projecten vergt toch al
zoveel tijd. Ik ben blij dat de Dienst Waterbeheer en Riolering als uitvoerende instantie van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht deze zaak nu kan aanpakken . Natuurlijk zal waar
mogelijk worden samengewerkt om een beter resultaat te krijgen of om goedkoper of beter te
kunnen werken.

GRONDWATER
Overigens wordt er al wat gedaan aan het vervuilde grondwater. Door grondwater op te pompen
en te zuiveren kan de vervuilde 'bel' niet groter worden en oprukken in de richting van
dri nkwatergebi eden.
In het Gooi is de laatste jaren veel onderzoek gedaan
naar de grondwaterkwaliteit. Hieruit bleek dat het
grondwater op veel plaatsen sterk is verontreinigd.
Saneren of opruimen van grondwaterverontreiniging
is een zeer ingewikkelde zaak, vooral in zandgronden
waar het vuile water zich gemakkelijk kan verspreiden .
Het vervuilde grondwater vormt een groot probleem
voor waterwinning, maar ook voor natuur die van
kwelwater afhankelijk is. Spoed is dus vereist. De
grondwaterproblemen zijn nu in kaart gebracht en
zullen vervolgens aan de hand van een 'masterplan'
worden aangepakt. (Niet te verwarren met het

masterplan voor Hilversum Nieuw Oost! / redactie
Koerier)

Huidige toestand
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VeMijdering veNUild slib
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QJzij schuiven bovengrond ,.
Aanbrengen gewenste vorm g~,
~'

Aanbrengen bentoniet

SANERING WATERBODEMS
Terug naar de sanering van de waterbodems. Nu de
bronnen van vervuiling zijn verdwenen, heeft sanering
zin. Lozingen uit de industrie zijn onder controle. Er
komt zelfs een geheel nieuwe zuiveringsinstallatie in
Hilversum-oost.
>>

Terugschuiven bovengrond
Afwerken definitieve vorm
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-15Het sterk verontreinigde slib met hoge concentraties zware metalen vormt een gevaar voor mens
en dier en het moet opgeruimd worden. De sanering is urgent en staat hoog op de prioriteitenlijst
van de provincie. Overheden zullen soepel met elkaar aan de slag gaan om deze klus te klaren.
Verantwoordelijkheden, vergunningverlening en financiering liggen namelijk nogal complex.
In 2002 gaat men eerst vis en amfibieën evacueren. Deze worden later weer uitgezet. Om de
zaadbank te behouden die in de bodem aanwezig is, lijkt het raadzaam om plaggen en
plantmateriaal in depot te zetten.
Daarna worden de vennen om beurten drooggelegd. Ze kunnen zo goedkoper en beter worden
gereinigd dan in een natte situatie.
Na de sanering zal de bodem worden voorzien van een slecht doorlatende laag van bentoniet
(slecht doorlatende klei) om het regenwater blijvend te kunnen vasthouden. In het grootste
wasmeer is in het verleden zand gewonnen; het meer is daarbij als het ware lek gegraven. De
bodem zal met een zuiger worden gereinigd. Het vrijkomende materiaal wordt in een naastgelegen
drooggevallen plas verder verwerkt. Om de waterstand te garanderen zal het grootste wasmeer
verder uitgediept moeten worden (ca. 2 m.) om er een grondwaterven van te maken. Hierover
vindt nog discussie plaats met de beheerder, het Goois Natuurreservaat.
Na het verwijderen van het slib breekt de fase van herstel en inrichting aan.
, - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .-
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OP DE SCHOP
Alle vennen en vijvers in Hilversum-oost gaan bij toerbeurt op de schop. Een enorme operatie
achter gesloten hekken vanwege de milieugevaren. Het project zal wel een paar jaar duren. Daarna
zal de natuur zich moeten herstellen, maar nu vanuit een betere uitgangssituatie. Er moeten
natuurgerichte maatregelen worden genomen en er moet een ecohydrologisch herstelplan
geschreven worden, met als eindbestemming vennen en vochtige heide. Na de wasmeren zijn de
vijvers van Anna's Hoeve, 't Ven en de andere stadsvijvers aan de beurt. Wensen met betrekking tot
beleid en beheer voor deze gebieden worden momenteel geïnventariseerd.
Nu de saneringsplannen concreet worden, wordt er een stuurgroep ingesteld waarbinnen een
aanspreekpunt voor bewoners en belanghebbenden zal worden aangewezen. In de stuurgroep
zitten vertegenwoordigers van alle betrokken diensten en overheden.
Bestekken worden nu opgemaakt, aanbesteding van het werk volgt en bewoners worden via
informatieavonden op de hoogte gehouden. De schoonmaakbeurt kan beginnen!

»

-16Geraadpleegde bronnen:
Colaris Wj.j., 1998. Natuur van het Gooi. Dissertatie Universiteit van Amsterdam.
Ree MH.M van. De ontwikkeling van het landschap in de omgeving van de Laarder Wasmeren.
Tussen Vecht en Eem, 10(4): 191-202.

Het toestemming overgenomen uit het kwartaalblad van de Vereniging van Vrienden van het Gooi,
(WG), jaargang 2001 nr. I. De auteur, tot voor kort bestuurslid van de WG, is bij de vorige
Waterschapsverkiezingen gekozen als lid van het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel
Gooi en Vecht, en bekleedt daar een post in het dagelijks bestuur.
De afbeeldingen op blz.14 en 15 zijn afkomstig
uit een publicatie van DWR, de uitvoerende dienst
van het Hoogheemraadschap.

dwr
Dienrt W.~rbeheer en Riolering

Behalve het grootste ven van de Laarder Wasmeren,
zullen ook de vijvers van A/ma's Hoeve worden uitgediept zodat er ook in droge tijden altijd
voldoende grondwater in zal staan. Zij krijgen geen ondoorlatende bodem, omdat zij juist de
belangrijke taak behouden om water uit het regenwaterriool van Hilversum Oost en Zuidoost in
de bodem te laten wegzakken. (Redactie Koerier)

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

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

NS-wandeling door Anna's Hoeve gaat verdwijnen (zondag 11 februari 2001)
Na vijf jaar zal op 1 april a.s. de NS-wandeling "Goois Natuurreservaat", die dwars door Anna's
Hoeve loopt, worden opgeheven.
Dit ligt niet aan het aantal wandelaars: dat is nog steeds hoog. Maar de collectie wordt regelmatig
met enkele nieuwe wandelingen uitgebreid. Om het pakket niet te zeer te laten uitdijen moeten er
dan ook bestaande wandelingen worden geschrapt.
»
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De wandeling van station Hilversum naar station Hollandsche Rading had een aantal zwakke
punten . Over grote afstanden is het lawaai van de A27 te horen. Behalve water (Anna's Hoeve en
Hilversums Wasmeer) biedt de route voornamelijk bos: de route is dus niet erg afwisselend. En
het laatste jaar kwamen er ook regelmatig klachten over homoseksuelen bij de parkeerplaats "De
Bosberg" aan de A27.
Dat over enige tijd de route door Anna's Hoeve een tijdlang gehinderd zou gaan worden door
werkzaamheden voor de waterbodemsanering heeft bij het besluit nog niet eens meegespeeld.
Overigens blijft een andere NS-wandeling , die een klein stukje langs en door Anna's Hoeve loopt,
bestaan. Het gaat om de wandeling "Groeneveld", van station Baarn naar station HilversumNoord, via de Albert Schweitzerweg .

Mond-en-klauwzeer verhindert schoonmaakactie 16 maart (maandag 12 maart 2001)
Op vrijdagmiddag 16 maart had de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve de jaarlijkse
schoonmaakactie gepland, met enkele klassen van de prot.chr. Nassauschool.
Helaas heeft het Goois Natuurreservaat moeten besluiten geen toestemming voor deze actie te
geven. Bij zo'n schoonmaakactie kunnen de terreinschoonmakers uiteraard niet op de paden
blijven, maar moeten ze echt het terrein van Anna's Hoeve in . In verband met het risico van
verspreiding van het mond-en-klauwzeervirus in het natuurgebied wordt dit te riskant geacht.

Blauwe Reigers broeden weer in Anna's Hoeve
(dinsdag 13 maart 2001)
Voor zover bekend, zijn in het voorjaar van 1998 voor het eerst broedende
reigers waargenomen bovenin een sparrenperceel in Anna's Hoeve,
tussen het Berkenlaantje en de parkeerplaats van het restaurant.
leder volgend jaar steeg het aantal broedparen . Nu, in maart 2001, zijn al
5 reigernesten opgespoord, en waarschijnlijk zijn het er nog meer. Uit de
(op de grond gevonden) eierschalen is af te leiden dat er op dit moment
in de boomtoppen al heel wat jonge reigertjes grootgebracht worden .
De meeste nesten zitten nog steeds in het genoemde perceel met douglassparren. Er is nu echter
ook een nest aangetroffen bovenin de fijnsparren langs de Verbindingsvijver, tussen de tweede en
de derde brug.
Het lijkt er op dat er nu echt sprake is van een broedkolonie van Blauwe Reigers in Anna's Hoeve!

Maatregelen tegen mond- en klauwzeer (maandag 19 maart 2001)
Sedert enige tijd zijn de ingangen van natuurgebied Anna's Hoeve (en van vele andere Gooise
natuurgebieden) voorzien van de volgende tekst van het Goois Natuurreservaat.

Geachte bezoeker,
Begin maart zijn enkele begrazingsgebieden afgesloten voor het publiek als voorzorgsmaatregel in
verband met de veeziekte mond- en klauwzeer.
Voor natuur- en recreatiegebieden zijn de maatregelen tot nu toe gericht op het beperken van
contact tussen publiek, honden en vee. Aangezien ook reewild besmet kan raken en de ziekte kan
verspreiden, verzoeken wij u dringend, op advies van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, de volgende bepalingen in acht te nemen.
•
•
•
•

Blijf op wegen en paden
Houd de hond aangelijnd
Dieren niet voederen
Laat geen etenswaren achter in de natuur

Speciaal voor bezoekers die in Groot Brittannië zijn geweest, verzoeken wij dringend vanaf het
moment van terugkomst, voor een periode van 5 dagen de natuurgebieden niet te bezoeken.
Wij danken u voor uw medewerking.
8 maart 2001
»
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Het publiek lijkt niet erg onder de indruk van de mogelijke gevaren. Dat zou geconcludeerd
kunnen worden uit het feit dat het verzoek om de hond in Anna's Hoeve aangelijnd te houden
massaal wordt genegeerd.

*

WEBSITE VAN ANNA'S HOEVE: NIEUW ADRES, NIEUW JASJE
Vorige zomer kreeg de Internet-site van Anna's Hoeve een nieuw, moderner jasje dank zij de inzet
van één van onze leden die bereid was als "webmaster" te gaan fungeren.
Als gevolg van sterk toegenomen werkzaamheden heeft deze vrijwilliger het bestuur gevraagd om
naar een andere webmaster uit te kijken. Dat lukte heel snel: één van onze andere leden (met
. Internet-ervaring) stelde zich hiervoor beschikbaar. Alleen zag die om technische redenen geen
. kans om de bestaande site over te nemen, zodat hij een geheel nieuwe site heeft ontworpen, die
er anders uitziet dan de vorige. Het Internet-adres van de vorige website van Anna's Hoeve werkt
niet meer. De nieuwe site heeft als adres: home.hetnet.nl/~ecmt, maar het makkelijker te
onthouden doorverwijs-adres blijft: go.to/annashoeve (of: annashoeve.go.to)
De nieuwe site bevat o.m. veel foto's en plaatjes. Op oudere computers (met weinig geheugen
en/of een langzaam modem) duurt het binnenhalen van de site wel wat lang.
De site van Anna's Hoeve is tegenwoordig ook via diverse startpagina's te vinden, zoals de bekende
"natuur.pagina.nl" en de regionale startpagina ..www.regioplaza.nl ...

D

{~,

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via:

go.to/annashoeve

*

Tekening: Rob van

t Hoff
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29 APRIL VOGELEXCURSIE
Op zondagochtend 29 april wordt er weer een vogel excursie gehouden op Anna's Hoeve. De
wandeling zal worden geleid door onze voormalige voorzitter, Jelle Harder, een vogelkenner bij
uitstek, die u precies kan vertellen welke vogels u hoort. Het is een unieke belevenis om na de
vroegste vogel, de merel, te horen hoe ook andere vogels ieder op hun beurt met hun gezang de
nieuwe lentedag begroeten. En: er zijn op Anna's Hoeve meer vogelsoorten dan u zo zou denken .
De start van de wandeling is om 5.30 uur - ja, 's morgens! - bij de slagboom op de liebergerweg
(kruising Anthony Fokkerweg). Omdat de schemering dan al is begonnen vertrekken we PRECIES
om half zes. Voor de zekerheid kunt u dus beter ietsje vroeger komen.
Een gulden tip van een doorgewinterde ochtendwandelaar: de rondleiding duurt zo'n anderhalf uur
en op dit vroege tijdstip is het buiten nog frisjes, dus trek warme kleren aan, en vooral warme
sokken en schoenen

TERUG NAAR DE JAREN TACHTIG .. . . .

EEN BIJZONDERE PADDESTOEL IN ANNA'S HOEVE
Een in februari jl. verschenen nummer van "Milieutijdschrift De Wijde Blik" (*) bevatte een
interview van Anky Mulders met de (thans tachtigjarige) Hilversumse natuur- en milieuveteraan Jan
Frencken. Met toestemming van de uitgever nemen wij het slot van dit interview over.

11k heb nog eens een publicatie gemaakt over een paddestoel die we in het Gooi hadden in de
tachtiger jaren, die tevoren helemaal niet bekend was in de wetenschap. In 1917 had een
onderwijzer in Amersfoort een paddestoel gevonden waarvan hij dacht, dat is zo'n markant ding, ik
kijk thuis in mijn boeken en ik vind zo wat het is. Maar dat ging niet en die man liep vast. Dan gooi
ie hem niet weg, maar stuur je hem op naar het rijksherbarium. Toen kreeg Catherine Cool hem in
handen. (Die was in het begin van deze eeuw conservatrice op het rijksherbarium, en heeft de
paddestoelenliefhebberij enorm gepropageerd) Zij kon er ook niets over vinden. Zij stuurde hem
op naar collega Patouillard, toen de grote Franse mycoloog. Die kende het ding ook niet. Toen
heeft Catherine Cool in het Latijn een beschrijving gemaakt en de paddestoel een naam gegeven:
Lepiota odorato. Omdat hij zo lekker ruikt. En toen vonden wij in de tachtiger jaren hier steeds dat
paddestoeltje. Bij Anna's Hoeve. Soms in grote aantallen. In de Franse les heb ik er ook een
verhaaltje over verteld En ik heb een publicatie gemaakt voor Coolia (een tijdschrift, genoemd
naar Catherine Cool). Dat zijn de leuke, verrassende dingen. Vind ie zomaar Lepiota odorata, wel
dertig bij elkaar! Maar die plek is helemaal vernield door graafwerkzaamheden. Misschien dat ze er
over vijftig jaar nog eens komen. We moeten met z'n allen proberen, wat er aan natuur nog is want er is een hoop weg, dat kan ik meedelen na vijfenvijftig jaar werkzaamheden hier - weer wat
te herstellen, zoals nu het Goois Natuurreservaat doet. En ook persoonlijk dingen waarvan je denkt
het gaat mis, doorgeven aan het GNR of aan Natuurmonumenten en vragen of dat beschermd kan
worden."
c

»

.

-20De plek waar in de periode van ongeveer 1984 tot 1987 de Lepiota's groeiden, was in het bos
achter de Äl7, verder omsloten door de Weg over Anna's Hoeve (ter hoogte van snackbar The
Sailor), de Albert Schweitzerweg en het aardgasstation. De paddestoelen groeiden in de bermen
van een bospad. Zij waren overigens al vanzelf verdwenen toen deze plek door de gemeente werd
vergraven, waarschijnlijk voor jonge bosaanplant.
Deze aanvullende informatie verkreeg de redactie van Jan Frencken zelf.

(*) De Wijde Blik is een uitgave van de Stichting Milieutijdschrift. Het is een 4x per jaar verschijnend
tijdschrift over natuur, milieu en ruimtelijke ordening in de regio Gooi en Vechtstreek.
Abonnement voor personen f 17,50. Adres: Hoge Larenseweg 258, 1222 RM Hilversum, telefoon
Internet: members.ams.chello.nl/j.oude.elferink/dewijdeblik
035 6850945.

JEUGDPAGINA?
Deze keer geen jeugdpagina, maar een leuke puzzel voor jong en oud . Wij hopen dat iedereen er
veel plezier mee heeft.
Voor de Jeugdpagina in de volgende Koeriers zouden we graag eens wat stukjes van de jeugd ZELF
ontvangen. Dus, meisjes en jongens, schrijf eens een stukje over wat jullie zelf in de natuur
beleven. Je kunt het sturen naar het redactie-adres dat vóórin de Koerier staat.

ANNA'S HOEVE PUZZEL: DOMINOSTENEN
Leg de dominostenen zo dat een woord van veertien letters zichtbaar wordt. De
startletter staat op de eerste dominosteen, de letter 'T'. Veel plezier!

4

Isl

3

2

IE I

5
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat.

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0235310200

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hil....-aun'1

I. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

...

=

=

YOetpa,den

vwhatd. weg..,

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

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

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

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ........................................................................... .
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(01-2)

Annals Hoeve
Koerier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 18, nummer 3. 200 I
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
. Voorzitter:
, Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, lijsterweg 70, 122\ JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, \2\3 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal f 3,65 per jaar
4920 844 t .n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I , 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I oktober 200 I

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

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

INHOUD
pag. 3

4
7
8
9
10

ti
12
13
17

Van de redactie. Correctie: geen 100.000 miljoen.
Zondagmiddag 14 oktober: (Korst)mossenwandeling in Anna's Hoeve
Notulen van de jaarvergadering
Website van Anna's Hoeve: Weer een nieuw adres
Eerder gepubliceerd via Internet .. .:
Busbaan nekt voortgang Hilversum Nieuw Oost - Krentenbloesem in bloei Bijzondere vogels in Anna's Hoeve - Viswedstrijd voor de jeugd MKZ-crisis voorbij, boswerk hervat.

Zeldzame planten komen niet zomaar terug
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje)
Voortgang plan Hilversum Nieuw Oost
Hulp gezocht voor vrijetijdsmarkt
De natuur heeft een eigen wegenkaart
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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VAN DE REDACTIE
Door omstandigheden verschijnt deze Koerier enige weken later dan 15 juni, de datum die in het
vorige nummer stond aangekondigd. Er waren gelukkig geen spoedeisende zaken met betrekking
tot Anna's Hoeve te melden.
U vindt in deze Koerier wel een artikel over Hilversum Nieuw Oost, maar dat is merendeels "oud
nieuws" dat net te laat was voor ons vorige nummer. Ongeveer tegelijk met deze Koerier verschijnt
de gemeentelijke Nieuwsbrief nr.2 over Nieuw Oost. Die wordt huis-aan-huis bezorgd in enkele
woonwijken in de buurt van Anna's Hoeve. Wij hopen onze leden die buiten dat verspreidingsgebied wonen weer een exemplaar te kunnen aanbieden als bijlage bij deze Koerier.
Graag vragen wij in dit nummer ook uw aandacht voor de plannen van het Goois Natuurreservaat
om de nog overgebleven natuurgebieden in het Gooi weer met elkaar en met de Utrechtse
natuurgebieden in verbinding te brengen.

CORRECTIE: GEEN 100.000 MILJOEN
In het artikel over de sanering van het Laarder Wasmeer (in de vorige Koerier) stond de volgende
zin: "Bij de schoonmaak wordt ongeveer 100.000 kubieke meter ernstig vervuild slib dat op de
bodems aanwezig is en ca. 100.000 miljoen kubieke meter slib uit droge depots op de kant
verwijderd." Het woordje "miljoen" had hier niet moeten staan!

ZONDAGMIDDAG 14 OKTOBER:

(KORST)MOSSEN-WANDELING IN ANNA'S HOEVE
Het lijkt nog ver weg, maar noteer het toch maar vast (want de volgende
Koerier verschijnt pas begin november): op zondagmlddag 14 oktober
om 14.00 uur vindt er een wandelexcursie in Anna's Hoeve plaats die
vooral gewijd is aan de prachtige mossen en korstmossen die er in "ons"
natuurgebied te vinden zijn. De bekende IVN-gids Freek Stegehuis, expert ~. :
op dit gebied, zal onze gids zijn. Hieronder vindt u zijn inleiding.
~
Het verzamelpunt voor de excursie is het parkeerterrein tegenover het
partyrestaurant.
.

MOSSEN EN KORSTMOSSEN
Anna's Hoeve kent, naast de vijvers en de bossen, het Heitje en enkele grasveldjes.
Althans, wat deze laatste betreft is dat ogenschijnlijk, want er groeien meer
mossen en korstmossen dan gras. Ook heidevelden blijken, als ze zo tussen eind
juli en augustus mooi paars bloeien, niet zo compact te zijn. Er bevinden zich open
plekken waar veel moois groeit. Zo ook in het bos. Ik ga niet schrijven wat er
allemaal groeit, anders heb ik in het veld niets te vertellen.
Zondag 14 oktober is de excursie. Zijn er paddestoelen, dan is daar ook veel over
te vertellen. Het kan koud zijn; kleed je in dat geval warm aan, want soms staan
we even stil bij dat kleine grut. Heb je een vergrootglas, neem dat dan mee, dan is
de verrassing des te groter.
Freek Stegehuis.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op donderdag 19 april 200 I in de dependance van de Nassauschool aan de Kam.
Onnesweg 2 te Hilversum.
Aanwezig volgens de presentielijst 18 leden. Van 5 leden is bericht van verhindering ontvangen.

' I. Om 19.39 uur opent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen in deze gezellige, voor ons nieuwe locatie.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van: ons bestuurslid Jan Paul van Hemert (werk), ons
erelid Jan Deijs (herstellende van ziekte), kascommissielid Wim van Pari don (werk), lid A. Visscher
(vakantie), en lid Freek Stegehuis (ziek).
De voorzitter wijst op de presentielijst en op de vergaderstukken (afgedrukt in ons ledenblad) die
.
bij de ingang van de zaal liggen.
2. De notulen van de op 17 april 2000 gehouden jaarvergadering
worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Voor deze vergadering zijn twee ingekomen stukken ontvangen,
beide van ons lid de heer P.M. Vrijlandt. Zij zijn afgedrukt in de eerste
en tweede Koerier van dit jaar. Het belangrijkste onderwerp uit deze
brieven betreft het door het bestuur gevoerde beleid inzake project
Hilversum Nieuw Oost. Dit zal worden behandeld bij agendapunt 10.
Andere punten uit deze brieven kunnen aan de orde worden gesteld
bij agendapunt 12, Rondvraag.
4. Het jaarverslag 2000, zoals afgedrukt in het ledenblad, wordt onder dankzegging aan de
secretaris vastgesteld, na een discussie over de vraag waarom het ledenbestand is gedaald:
vermindert de belangstelling voor Anna's Hoeve? Zo'n vraag is eenvoudiger gesteld dan
beantwoord. Het is een feit dat in 1999 en 2000, overigens na een forse groei in de jaren daarvoor,
de aanwas van nieuwe leden kleiner is geweest dan het ledenverlies door overlijden, verhuizing en
onbekende andere redenen. Veel andere verenigingen hebben met hetzelfde euvel te kampen.
(Volgens de heer Vrijlandt is dat niet waar, getuige de groei van de historische kring A1bertus Perk.)
Het jaarverslag geeft aan dat wij heel wat doen aan ledenwerving. Nieuwe ideeën zijn welkom. Hr.
Engwerda stelt voor om bij A1bertus Perk reclame te maken. Dat is niet zo lang geleden al eens
gedaan, en binnenkort komt er blijkens een mededeling van Kees van Aggelen (zie rondvraag) weer
een nieuwe gelegenheid voor.
De heer Vrijlandt is van mening dat de vereniging zich veel meer in de pers moet manifesteren om
meer gemotiveerde mensen te bereiken die zich vervolgens zullen aanmelden.
5. Over het financiële jaarverslag over 2000 heeft de penningmeester een opmerking ontvangen
van lid A. Visscher (Röntgenstraat): Waarom worden de bedragen die vrijwillig méér worden
betaald dan de minimum contributie, niet als giften geboekt? De penningmeester antwoordt dat het
altijd de gewoonte is geweest om alleen de apart van de contributie ontvangen giften als zodanig te
boeken. De secretaris stelt voor om voortaan ook het aantal contributiebetalingen bij het totaal
ontvangen contributiebedrag op te nemen. Met een simpele rekensom is dan te zien welk deel van
het totaalbedrag bestaat uit vrijwillig betaalde extra contributie.

»

-5Bij de saldotoename van ruim 11700 in 2000 licht de penningmeester toe dat een begrote uitgave
van ca. I I 000 voor vensterenveloppen pas in 200 I is gedaan, en dat de aan het GNR toegezegde
subsidie van I 500 nog niet is uitbetaald omdat de aanleg van een uitzichtpunt op de Berg is
uitgesteld. Deze 1500 zijn daarom ook niet in de begroting voor 2001 opgenomen.
Het financiële verslag wordt zonder verdere discussie goedgekeurd.
6. De begroting 200 I wordt na een korte toelichting ongewijzigd vastgesteld. De sterk gestegen
papierprijs en verhoogde drukkosten voor de Koerier zijn in de begroting terug te vinden, evenals
de uitgave voor vensterenveloppen die vorig jaar al voor 2000 was begroot. Het contributiebedrag
is aangepast aan het iets gedaalde ledental.
7. Het bestuursvoorstel voor een minimum contributie voor 2002 lokt nogal wat discussie uit.
Het bestuur stelt de leden voor om te kiezen uit € 1,75 (= I 3,86) en € 2,00 (= 14,41).
Enkele leden zijn van mening dat de "cent per dag" gehandhaafd moet blijven (I 3,65 = € 1,66)
omdat veel mensen nog jarenlang in guldens zullen blijven denken. Op een vraag naar de
motivering voor het bestuursvoorstel is het antwoord: het bestuur kiest voor een rond bedrag in
euro's waarbij de financiële drempel toch laag blijft. De secretaris maakt melding van een derde
voorstel dat in de bestuursvergad~ring aan de orde is geweest: een contributie van een halve
eurocent per dag: € 1,83 (= I 4,03). Een uitnodiging aan de
leden om hun voorkeur kenbaar te maken voor deze 4
voorstellen levert het volgende resultaat op:
€ 1,66 (I 3,65)
4 leden
€ 1,75 (/3,86)
5 leden
€ 1,83 (f 4,03)
8 leden
€ 2,00 (f 4,41)
niemand
Eén lid maakt geen voorkeur kenbaar.
De minimum contributie voor 2002 wordt vastgesteld op € I ,83
ofwel een halve eurocent per dag.
8. De kascontrolecommissie (heren Van Pari don en Bennebroek Evertsz) heeft de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester en het gehele bestuur worden met
applaus gedechargeerd. De voorzitter dankt de kascommissie voor het verrichte werk.
9. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Dit jaar hebben zich beschikbaar gesteld
hr. J. Bennebroek Everts (herhaling) en mevr. Ineke Marx (was reserve). Als reserve stelt zich beschikbaar mevr.Hettie Barlo. De vergadering stemt in met deze samenstelling van de kascommissie.
10. Bestuursbeleid inzake project Hilversum Nieuw-Oost. Hierbij tevens te betrekken de brieven
van lid P.M. Vrijlandt (zie boven) voor zover de inhoud hiervan op dit agendapunt betrekking heeft.
De voorzitter geeft een overzicht van het gevoerde bestuursbeleid, ingaande het verschijnen van d.e
Structuurschets in januari 1998 en de Algemene Ledenvergadering van 20 april 1998. Hij citeert wat
in diverse afleveringen van de Koerier over dit beleid is gepubliceerd. Het bestuur heeft er voor
gekozen om niet te vechten voor een verloren zaak, maar om met de gemeente in gesprek te
blijven om te proberen de plannen waar mogelijk bij te sturen op punten die voor ons belangrijk
zijn. Het bestuur stelt grenzen voor hetgeen acceptabel is en wat niet. Aan de orde is nu de vraag
of het bestuur heeft gehandeld overeenkomstig het mandaat van 20 april 1998.
De heer Vrijlandt probeert in een wijdlopig betoog, waarin vele onderwerpen worden aangeroerd
die niet rechtstreeks met Anna's Hoeve te maken hebben, duidelijk te maken waarom hij het niet
met het bestuursbeleid eens is. Dit leidt tot een discussie met vele andere aanwezige leden die,
hoewel ze ook niet gelukkig zijn met de gemeenteplannen, de visie van de heer Vrijlandt niet delen.
De heer Engwerda herhaalt zijn betoog uit 1998: Bodemsanering is nergens voor nodig; op alle
niveau's zijn ambtenaren en bestuurders ondeskundig en praten elkaar maar na; saneringsprojecten
dienen alleen om enkele grote bedrijven werk te verschaffen. Niettemin is hij wel van mening dat
>>
het bestuur binnen het gegeven mandaat is gebleven.

-6Het bestuur licht toe dat het idee van hr. Vrijlandt voor een enquête, evenals een ouder idee van
het bestuur voor een lokaal referendum, pas aan de orde komt als het definitieve Masterplan op
een of meer voor het bestuur cruciale punten onacceptabel is. Het is denkbaar dat het bestuur zich
dan alsnog tegen de plannen zal keren en die op alle denkbare manieren zal gaan tegenwerken,
eventueel met behulp van in te huren deskundigen. Hiervoor zal het bestuur zeker teruggaan naar
de leden; zo nodig zal er een extra ledenvergadering voor worden belegd.
Zonder hoofdelijke stemming wordt vastgesteld dat het bestuur de afgelopen drie jaar correct
heeft gehandeld, en door zal gaan zoals is afgesproken.
_ I I. Bestuursverkiezing.
- Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. M.L. Ruitenberg (voorzitter), en mevr. c.L.J.
Tamminga-Smeulders (penningmeester). Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
Voor twee bestuursvacatures zijn nog geen kandidaten gevonden. Vlak voor de vergadering heeft
hr. Vrijlandt zich kandidaat gesteld. De voorzitter deelt mee dat het bestuur zich al had beraden op
een eventuele kandidatuur van hr. Vrijlandt, en van mening is dat met hr. Vrijlandt geen vruchtbare
samenwerking mogelijk zal zijn. Het bestl.!ur geeft derhalve een negatief advies, en zal aftreden als
hr. Vrijlandt wordt benoemd. Op een vraag uit de zaal wat de statuten hier over zeggen kan niet
ogenblikkelijk een antwoord worden gegeven. (*) De heer Vrijlandt trekt zijn kandidatuur in.
De heer Engwerda stelt zich voor het bestuurslidmaatschap beschikbaar als het bestuur t.Z.t. het
Masterplan voor Nieuw Oost zal afwijzen en de plannen van de gemeente met volle kracht gaat
bestri jden.
12. Rondvraag.
Hr. de Wolff deelt mee dat de Ontmoetingskerk voor 2 jaar is verhuurd aan de stichting "het
Werkt", en in die tijd beschikbaar blijft om in te vergaderen. Het bestuur neemt hier goede nota
van.
Hr. van Aggelen meldt dat de historische kring A1bertus Perk op dinsdag 27 november een
ledenavond zal wijden aan Anna's Hoeve. De bijeenkomst zal ergens in Hilversum Oost
plaatsvinden.

Een lid vraagt waarom de aanleg van het uitzichtpunt op de Berg is uitgesteld. Twee jaar geleden
stelde rentmeester Korten voor om dit (al oude) plan nu te gaan uitvoeren. Naderhand is de staf
van het GNR tot de conclusie gekomen dat het verstandiger is om pas een uitzichtpunt te
ontwerpen en aan te leggen zodra bekend is hoe de omgeving van de Berg er uit gaat zien.
Mevr. van 't Hoff is in verwarring geraakt door een recent bericht in de krant waaruit zij meent te
lezen dat de verlegging van de Weg over Anna's Hoeve is afgeblazen, en
dat er fietspaden moeten worden aangelegd die er al zijn. Zij vraagt zich
~
af waar is gemeente toch mee bezig is. Omdat het bestuur niet weet
over welk artikel het gaat, kan hierop niet worden gereageerd. Van een
wijziging van de plannen is het bestuur niets bekend. (**)
De secretaris wijst op de vogelwandeling (zondagochtend 29 april) en op de krentenbloesem, die
nu op het punt staat om uit te komen. Het is de moeite waard om de komende dagen langs de
Verbindingsvijver te wandelen, bij de drie bruggen, waar veel krenten bomen langs de oever staan.
13. De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

»
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-7Na de pauze vervolgt de bijeenkomst met een diapresentatie van onze

oud-voorzitter Jelle Harder, werkzaam bij Landschapsbeheer Noord-

Holland. Onder het motto "Hardlopen en Hazelwormen" vertelt hij over
de resultaten van het waarneem project van hazelwormen door leden van
Gooise Atletiek Club
de Gooise Atletiekclub. Het aantal waarnemingen door de hardlopers is
aanzienlijk: veel meer dan de tot nu toe op andere manieren verzamelde
waarnemingen. Verder besteedt hij aandacht aan oude, nieuwe en opgeknapte poelen rondom
Hilversum (die van groot belang zijn voor het voortbestaan van reptielen en amfibieën in het Gooi),
en aan de faunapassages (stobbenwallen) onder de A27, die voor het dierenleven ook een
belangrijke functie vervullen. De presentatie duurt tot ca 22.25 uur.

(*) Uit de statuten, artikel 10:
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het maken van zulk
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Is er geen
voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

(U) Verwarring naar aanleiding van een artikel in de krant:
De in het verslag genoemde verwarring is veroorzaakt door een bericht in de Gooi- en Eemlander
van 22 maart over het niet sluiten van de Weg over Anna's Hoeve. In het rapport waar dit
krantenbericht op is gebaseerd is er geen sprake van dat de verlegging van de Weg over Anna's
Hoeve van de baan zou zijn: integendeel. Wat betreft de aanleg van vrij liggende fietspaden langs de
Minckelersstraat en de verdere route naar Baarn: in het rapport en in het krantent?ericht ontbreekt
de toevoeging "voor zover die er nog niet zijn".

WEBSITE VAN ANNA'S HOEVE: WEER EEN NIEUW ADRES
Het "echte" internet-adres van onze site is om technische redenen onlangs opnieuw veranderd: van
home.hetnet.nl/-ecmt/ in homeO I.wxs.nl/-annas-hoeve/ - Maar het makkelijker te onthouden
doorverwijs-adres is gebleven: go.to/annashoeve (of: annashoeve.go.to)

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via:

go.to/annashoeve
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.

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

Busbaan nekt voortgang Hilversum Nieuw Oost

(woensdag 11 apri/2001)

Vanavond is het Hilversumse college van B&W gestruikeld over het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (de vrije busbaan).
Joke Molendijk van de VVD stemde ditmaal tegen het raadsvoorstel over dit onderwerp. Daardoor
werd het raadsvoorstel voor de financiering van de vrije busbaan met 19 tegen 18 stemmen
verworpen. Wethouder Heller van verkeer, vervoer en milieu, om zijn deskundigheid geroemd
door (politieke) vriend en vijand, is afgetreden. De rest van het college "past op de winkel" totdat er
een nieuw college zal zijn gevormd dat kan rekenen op voldoende steun van de gemeenteraad.
Leefbaar Hilversum is nu aan zet.
Wethouder Borstlap (PvdA) van o.a. Volkshuisvesting en Financiên liet er, vlak voor sluiting van
de raadsvergadering, geen twijfel over bestaan: Allerlei voor Hilversum zeer belangrijke projecten
waarvoor de steun van de provincie nodig is, zullen voorlopig stil komen te liggen. Aangenomen
moet worden dat project Hilversum Nieuw Oost één van die projecten is.

Toevoeging redactie: Zoals bekend is er inmiddels een nieuw co/lege van B&Wgevormd met Leefbaar
Hilversum en het CDA, en zonder Groen Links en D66. Het 'groengehalte" van B&W lijkt daardoor helaas
flink te zijn afgenomen. Hoeveel belang met name Leefbaar Hilversum aan natuur en milieu hecht, zal
duidelijker worden nu de partij niet meer in de oppositie zit. \Mi hopen er maar het beste van.

Krentenbloesem in bloei (woensdag 25 april 2001)
In de bebouwde kom, waar het ietsje warmer is dan rondom de vijvers van Anna's Hoeve, is het al
zo ver: de krentenboompjes zijn in bloei gekomen. Het loont de moeite de komende dagen een
wandeling rondom de Verbindingsvijver van Anna's Hoeve te maken. Langs de oevers, met name
in de buurt van de drie bruggetjes, vindt u vele grote krentenbomen die er tijdens de bloei
schitterend wit bij staan. Het hoogtepunt van de bloei duurt meestal maar een paar dagen. dus u
moet er wel op tijd bij zijn.
Even buiten Anna's Hoeve, namelijk achter het Philipsgebouw en de zuidelijke straatjes van het
Kamrad (bij de Kam. Onnesweg) vindt u een heideveldje vol krentenboompjes. Het is de moeite
waard om ook daar even naar de krentenbloesem te gaan kijken. De aanblik hiervan is
overweldigend.
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Bijzondere vogels in Anna's Hoeve

(zondag 29 april 2001)

Tijdens een vogelexcursie in natuurgebied Anna's Hoeve zijn enkele opmerkelijke waarnemingen
gedaan. De vrije zeldzame goudvink was te horen, en er vloog een Wespendief over, een
roofvogel die ook niet dagelijks gezien wordt. In de Speelweidevijver zwemt een paartje
meerkoeten rond waarvan één halve albino. Het verenkleed, normaal zwart, is bij dit dier
grotendeels wit. Zeer uitzonderlijk!
Vijftien waarnemers hadden zich om half zes verzameld bij de slagboom op de Liebergerweg, om
onder leiding van vogelkenner Jelle Harder door Anna's Hoeve te wandelen. Hoewel slechts een
bescheiden deel van het natuurgebied werd bezocht, werden weer zeer veel vogelsoorten
gehoord en/of gezien. Een groot deel van deze vogels broedt ook in het gebied.
Hier volgt de lijst van waargenomen soorten.
Merel, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwarte mees, Zwarte kraai, Houtduif,
Eend, Wilde eend, Kuifeend, Meerkoet, Waterhoen, Fuut, Blauwe reiger, Grauwe gans, Nijlgans,
Aalscholver, Vink, Goudvink, Wespendief, Grote bonte specht, Groene specht, Vlaamse gaai,
Ekster, Spreeuw, Tjiftjaf, Roodborstje, Tuinfluiter, Boomkruiper, Heggemus.

Viswedstrijd voor de jeugd

(zaterdag 26 mei 2001)

Zaterdag 26 mei 2001 heeft de jaarlijkse visdag voor de jeugd weer plaatsgevonden in en rond de
speelweidevijver.
Doordat de landelijke visdag dit jaar in het "Hemelvaart"-weekend viel, was het aantal deelnemers
in tegenstelling van andere jaren buiten gewoon gering. Veel mensen zijn op vakantie en vissen
dus ergens anders.
Slechts 12 deelnemers mochten de prijzen verdelen.
Er werd door deze deelnemertjes een totale lengte aan vis gevangen van 5,53 mtr.

MKZ-crisis voorbij, boswerk hervat

(woensdag 20 juni 2001)

Als gevolg van de maatregelen om verspreiding van Mond- en
Klauwzeer tegen te gaan, heeft het boswerk in Anna's Hoeve drie
maanden stilgelegen. De gevolgen zijn vooral zichtbaar aan de
hoeveelheden zwerfvuil in het natuurgebied. Maar ook is het dit
voorjaar helaas niet mogelijk geweest om broeihopen voor ringslangen aan te leggen.
De vrijwilligers van de bosploeg zijn op 13 juni weer aan de slag
gegaan. Om iets van de achterstand in te halen is besloten dit jaar
niet half juni te stoppen. De laatste werkmiddag voor de zomerstop
zal waarschijnlijk op 11 juli plaatsvinden, en de eerste werkmiddag
na de vakantie op 12 september.

Ringslang

De bosploeg kan altijd versterking gebruiken van nieuwe vrijwilligers. Ook mensen die maar af en
toe (of zelfs maar één keer) kunnen komen helpen zijn welkom. Het voornaamste werk bestaat uit
het weghakken of wegzagen van Amerikaanse vogelkers. Verder wordt zwerfvuil opgeruimd en
worden af en toe diverse andere klusjes gedaan. Er is een vaste afspraak voor de tweede
woensdagmiddag van iedere maand (afgezien van de zomerstop), maar in onderling overleg
worden ook extra werkdata afgesproken. In de regel wordt er gewerkt van 13.30 tot 15.30 uur, met
halverwege een "chocolade-pauze". Ervaring is niet vereist, en materiaal is aanwezig. Bij slecht
weer wordt er nooit gewerkt.
Zin om eens mee te doen? Bel Meijndert Ruitenberg (tel. 6832 762) voor nadere informatie. Of
kom op een vaste werkdatum tegen 13.30 uur naar het verzamelpunt: de slagboom op de
Liebergerweg, hoek Anthony Fokkerweg.
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ZELDZAME PLANTEN KOMEN NIET ZOMAAR TERUG
Om zeldzame plantensoorten terug te krijgen op plaatsen waar ze ooit groeiden, zullen we ze in
veel gevallen opnieuw op die plaatsen moeten introduceren.
Maar of zo'n maatregel echt werkt is in de meeste gevallen moeilijk voorspelbaar. De Groningse
ecoloog Roeland Strijkstra onderzocht hoe zeldzame planten hun zaden verspreiden. Zo testte hij
in een windtunnel het vliegvermogen van de pluizige zaden van valkruid (Arnica montana). Hij
ontdekte dat de wind deze zaden behoorlijk inefficiënt verspreidt. De plant zal zich, zonder hulp,
dan ook niet op verder afgelegen plaatsen kunnen vestigen. Daarnaast onderzocht Strijkstra hoe
_ mensen onbewust plantenzaden verspreiden. Hij onderzocht hoe een maaimachine vol zaden en
een schone maaimachine de grote ratelaar in een hooiland verspreiden. Daarnaast onderzocht hij
ook hoe mensen met hun maaimachines zaden in het stroomdaJlandschap van de Drentse Aa
verspreiden. Conclusie: maaimachines spelen bij het terugkeren van plantensoorten zonder meer
een belangrijke rol.
Voordat we maatregelen nemen om het terugkeren van plantensoorten te bevorderen, moeten we
onderzoeken hoeveel en welke zaden in de bodem zitten en hoe ze zich verspreiden. Daarnaast
moeten we er ook rekening mee houden dat het landschap voortdurend verandert. Wat betekent
dat we plantensoorten niet zomaar naar de plaats waar ze ooit groeiden kunnen terugbrengen.
Die plaats is intussen misschien zo veranderd dat ze er geen schijn van kans meer hebben.

Uit maandblad EOS

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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VOORTGANG PLAN HILVERSUM NIEUW OOST
Vlak na het verschijnen van het aprilnummer van de Koerier vonden wij (toevallig) in het Raadhuis
twee documenten over Hilversum Nieuw Oost.
Allereerst het verslag van de vergadering van de Raadscommissie Stad van 13 maart, waarin allerlei
mededelingen waren gedaan over Nieuw Oost. Doordat er geen "Nieuw Oost" op de agenda had
gestaan, kwam dit voor ons geheel onverwachts. Verder enkele rapporten, in totaal ca. 60 pagina's,
met meer gedetailleerde informatie. Die rapporten hebben ter inzage gelegen voor de raadsleden
(en voor toevallige bezoekers van de burgerleeskamer in het Raadhuis).
Hier volgt het verslag van de commissievergadering.

VERSLAG RAADSCOMMISSIE STAD,

13 maart 2001

Agendapunt 2, Mededelingen.

- Voortgang Plan Nieuw Oost.

"

Kees van Wieringen (Dienst Stadsontwikkeling) geeft een overzicht
van de stand van zaken.
In de Structuurvisie van november staat dat er gestart wordt met
het Masterplan,. dit wordt opgesteld met GNR en de woningcorporatie. Verwacht wordt dat dit plan mei/juni van dit jaar klaar zal
zijn. (Dat is kennelijk niet gelukt / redactie Koerier.) In overleg met
deze twee partijen is al een Plan van Aanpak opgesteld. Hieruit is
een voorstel voor het college voortgekomen, dat volgende week wordt
behandeld.
Verder is een supervisor voorgedragen, die de instemming heeft van
GNR en de woningcorporaties. Volgende week krijgt de raad verdere
informatie daarover.
In de structuurvisie is als mogelijkheid aangegeven de weg bij Anna 3' Hoeve om te leggen (bedoeld
wordt: voor het verkeer af te sluiten / redactie Koerier); dit blijkt niet mogelijk vanwege
verkeerstechnische problemen (de andere wegen naar Baarn, bijv. de Soestdijkerstraatweg,
worden dan veel drukker) en weerstand van de instellingen Eemeroord en Nieuwenoord
(tegenwoordig offidëel: Sherpa en De Amerpoort / redactie Koerier) die langs de weg liggen.
Voor het uitwerken van de energievisie is Novem ingeschakeld. Er worden verschillende
energieopties onderzocht, waaruit een afgeronde energievisie naar voren zal komen.
Als de supervisor is aangesteld, wordt er een gebiedsontwerp gemaakt.
Ten behoeve van de bodemsanering is bodemonderzoek gedaan. Daaruit kwamen vier
saneringsvarianten naar voren, waarvan de gemeente variant I heeft uitgekozen: de totale
schoonmaak van de bodem. De kosten daarvan zijn omvangrijk, omdat er meer verontreiniging in
het toekomstige woongebied is dan werdgedacht. Daardoor is er nu een tekort, dat tot een
aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht. Dat kan op twee manieren: het saneringsniveau
terugbrengen of extra inkomen genereren door extra woningen te bouwen of een andere
differentiatie in het woningbouwprogramma aan te brengen (m.aw. door meer dure woningen te
bouwen, die meer geld opleveren / redactie Koerier). De reeds opgestelde financiële verkenning
blijft het uitgangspunt.
Verder worden de kosten van het verplaatsen van de sportinstellingen berekend Voor het
verplaatsen van de kynologenc/ub wordt een Plan van Eisen opgesteld,' er wordt bekeken ofhet
verplaatsen naar Berenstein haalbaar is. Met de Lucky Boys wordt nog overlegd.
De planning is als volgt:
mei/juni 2001
masterplan klaar
2002
bodemsanering gereed
2003
begin woningbouw
>>
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PvdA: Het is van belang dat de vaart erin blijft!
GroenLinks: Waarom heeft het hoogheemraadschap niet meegedaan met het overleg?
Leefbaar Hilversul7J.: Waarom was het hoogheemraadschap niet betrokken bij het Plan van
Aanpak?
Antwoord: Het gaat om de herinrichting van de Laarder Wasmeren en die vallen onder het GNR.
De belangen van de natuurontwikkeling worden door het GNR behartigd. Het hoogheemraadschap heeft alleen direct met de bodemsanering en de zuiveringsinstallatie te maken; het is niet
betrokken geweest bij de keuze van de supervisor, maar wel bij de rest van het proces.
Voor de verplaatsing van de waterzuivering wordt gewacht op de plannen van het hoogheemraad,schap; het wil namelijk een hypermoderne installatie, waarvan er nog maar één kleine in bedrijfis.
Het is de bedoeling dat er minstens één jaar ervaring wordt opgedaan met een grotere installatie
van dat type, voor het in Hilversum Nieuw Oost kan worden toegepast. Het ruimtebeslag van een
conventionele installatie wordt waarschijnlijk te groot, zodat het plan aangepast zou moeten
worden. Daarom wordt gedacht aan dubbel grondgebruik.
WD: Is die andere installatie van dat type in een woonwijk gelegen?
Antwoord' Dat is niet bekend, zo'n instalfatie geeft in ieder geval heel weinig hinder.
ChristenUnie/SGP: Duurt het zo niet te lang voor de zuiveringsinstallatie komt?
Antwoord' Dat is geen probleem.
D66: Worden andere organisaties zoals de VerenigingArma's Hoeve nièt geïnformeerd?
Antwoord: Er is een klankbordgroep met organisaties als Anna's Hoeve aan de projectorganisatie
verbonden die regelmatig samenkomt. Verder worden belangstellenden op de hoogte gehouden
d.m. v. de nieuwsbrief.
Dit antwoord aan D66, gegeven door of onder verantwoordelijkheid
van (inmiddels ex-)wethouder Moojen, behoeft enige aanvulling.
We zijn inmiddels bijna 4 maanden verder dan 13 maart, en de bewuste Klankbordgroep is NOG NIET EENMAAL bij elkaar geroepen, zelfs nog niet voor een kennismakingsbijeenkomst !!!
Verder is er in februari een Nieuwsbrief verschenen, waarin
nauwelijks iets méér stond dan een samenvatting van de Structuurvisie die in november door de Raad is vastgesteld. In de
splinternieuwe Nieuwsbrief nr.2 staat ook niet bijster veel dat
niet reeds bekend was. Hoe goed de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve werd geïnformeerd, blijkt ook uit de aanhef van dit
artikel. Van de gemeente heeft onze vereniging sinds november maandenlang niets vernomen.
De rapporten die in maart/april ter inzage lagen onthullen de naam van de beoogde (en inmiddels
benoemde) Supervisor voor project Hilversum Nieuw Oost: prof. Hans Ruijssenaars, de architect
die in Hilversum vooral bekend is van de projecten Gooische Brink I en 11 aan de Kerkbrink. In de
gemeentelijke Nieuwsbrief nummer 2 komt hij aan het woord.

*

HULP GEZOCHT VOOR VRIJETIJDSMARKT
Op zaterdag 8 september hoopt onze vereniging zich (nu al weer voor de zevende keer) te
presenteren op de Hilversumse Cursus- en Vrijetijdsmarkt. We zoeken leden die gedurende één of
twee uur willen helpen in ons kraampje aan de Groest. Het is beslist niet nodig om heel veel van de
problematiek van Anna's Hoeve af te weten; een dosis belangstelling en enthousiasme is genoeg.
Aanmeldingen en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, tel. 6832 762.
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DE NATUUR HEEFT EEN EIGEN WEGENKAART
Met deze '~Op" begon het aprilnummer van de Nieuwsbrief van het Goois Natuurreservaat. (Die
nieuwsbrief wordt 4 x per jaar toegestuurd aan begunstigers van het G.N.R.) Dit aprilnummer
besteedde veel aandacht aan een onderwerp dat ook de Vereniging tot Behoud van Anna:S Hoeve
na aan het hart ligt. Voor onze leden die (nog) geen begunstiger van het G.N.R. zijn, dteren wij in
deze Koerier grote delen uit deze Nieuwsbriel Het G.N.R. heeft ons hier welwillend toestemming
voor gegeven.

VOORWOORD
Hilversum heeft problemen met de bereikbaarheid, zoals iedereen
weet. De automobilist moet zich dagelijks veel moeite getroosten
om op de plaats van bestemming te komen. Verbetering van
bestaande wegen en vooral aanleg van nieuwe verbindingswegen
moeten de auto de benodigde ruimte geven.
Het lijkt misschien vreemd als ik u vertel dat wij als natuurbeheerder soortgelijke wensen hebben. Waar wij mee te maken hebben
Elk jaar zijn er dassen
is namelijk dat uitwisseling of 'verkeer' van flora en fauna tussen
in het Gooi die het
slachtoffer worden
natuurgebieden moeilijk is in het huidige landschap. Elk jaar
sneuvelen er reeën, dassen en (vele) padden tijdens hun reis van A
van het autoverkeer
naar B. Maar ook laten grote aantallen dieren zich afschrikken door
de barrières die ze onderweg aantreffen. Openbaar vervoer is voor hen helaas geen alternatief.
Om als soort in kleine gebieden te kunnen overleven, is mobiliteit nu eenmaal noodzakelijk. Het
kan dus niet anders of we moeten de bereikbaarheid van hun leefgebieden verbeteren. Ook zij
hebben een goede infrastructuur nodig.
Henk Korten
rentmeester Goois Natuurreservaat

ONTSNIPPERING
Wie de kaart van het Gooi erbij pakt, ziet verspreid in het groen plukken grijs of rood liggen: dicht
bebouwde gebieden. De woonkernen zijn verbonden met ta/loze wegen. Het totale wegoppervlak
is dan misschien niet zo indrukwekkend (in het Gooi bestaat nog altijd veel groen): het effect is er
niet minder om. Het gehele buitengebied van het Gooi, met zijn bossen en restanten van het eens
zo uitgestrekte heide- en engenlandschap, is doorsneden met asfalt en klinkers waarover veel
gemotoriseerd verkeer gaat. Deze verkeersinfrastructuur is de oorzaak dat natuurterreinen slecht
verbonden zijn, ook al liggen ze letterlijk op een steenworp afstand van elkaar. Het natuurlijke
landschap zit voor dieren vol met barrières.
De grootste barrières in het Gooi zijn te vinden op plaatsen waar
het buitengebied, dat ingeklemd ligt tussen de verschillende
bebouwde kommen, doorkruist wordt door drukke verkeers- en
spoorwegen. Die barrières liggen in het landschap tussen Bussum
en Laren (rijksweg I), het landschap ten oosten van Hilversum
waar het Gooi overgaat in de Utrechtse Heuvelrug (rijksweg 27),
Zandhagedis
de open ruimte tussen Hilversum en Bussum (Naarderweg met
parallelle spoorlijn), en tot slot in het heide- en boomrijke gebied
tussen Hilversum en Laren (LarenseweglHilversumseweg). Het antwoord op het probleem van
versnippering is - hoe kan het ook anders - ontsnippering: het slechten of verzachten van barrières,
zodat de natuurterreinen met elkaar worden verbonden tot een doorlopend netwerk van leef>>
gebieden voor dieren en planten.

-14Het zal duidelijk zijn dat de verkeersinfrastructuur en de ecologische infrastructuur elkaar in de weg
zitten. Gelukkig zijn er in de loop der jaren verscheidene creatieve oplossingen bedacht, zoals
verbindingszones en faunapassages.
Met verbindingszones (of corridors) kunnen flora en fauna zich door grote stukken onaantrekkelijk
terrein verplaatsen. De groene linten in het landschap bestaan veelal uit stroken beplanting en
ruigte of uit natuurlijk begroeide oevers. Dieren als vleermuizen en dassen trekken langs deze losse
'bosranden' naar de overkant. Kleinere dieren en planten vinden er een geschikt leefgebied, en
kunnen in een paar generaties tijd ook de overkant bereiken.
Faunapassages daarentegen zijn speciaal bedoeld voor de korte afstand. Het is een middel om een
hindernis te nemen. De meeste faunapassages zijn gebaseerd op het principe van de ongelijkvloerse
kruising: de fauna wordt over de barrière heengeleid, of eronderdoor. De onderdoor-passages in
het Gooi bestaan uit een buis (Noodweg te Hilversum, spoorlijn en rijksweg nabij Hollandsche
Rading, Naarderweg te Bussum/Hilversum), uit een verzonken bak met rooster (Bussumergrintweg te Hilversum), of uit stobbenwallen onder viaducten (A27). Voor een passage over asfalt is
soms ruimte op een bestaand viaduct. Zo heeft Rijkswaterstaat een onbruikbare rijbaan van de
oprit van de A27 (Hilversum-Zuid richting Almere) ingericht voor de oversteek van kleine dieren.
In andere situaties wordt de fauna over de weg geholpen met een speciaal daarvoor gemaakt
ecoduct. Soms is de oplossing van het versnipperingsprobleem doodsimpel en volstaat een
slagboom met een bordje. Op die manier zijn verschillende kleinere wegen in het Goois
Natuurreservaat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De ecologische verbinding door de
Zanderij Crailo wordt niet ecoduct
maar natuurbrug genoemd. Dat is
omdat daar twee ecoducten achter
elkaar komen: één over de verkeersweg en één over de spoorlijn. Over
de ecoducten komt een zandlichaam
met bomen en lage vegetatie (begroeiing), dat doorloopt tot bovenaan
de steilranden van de voormalige
zandafgraving. AI met al gaat het om
een uniek project, want nog niet eerder is in Nederland een ecologische
verbinding gemaakt van een dergelijke
grootte, die bovendien uitstekend
gebruikt kan worden door fietsers,
ruiters en wandelaars.

Toekomstige natuurbrug in Zanderij Crailo,
over de Naarderweg, gezien vanaf Hilversum

De natuurbrug tussen het Spanderswoud en de Bussummerheide zal de ruimtelijke samenhang in
de regio aanmerkelijk versterken . Voor diverse diersoorten biedt de natuurbrug straks een goede
mogelijkheid om geschikte leefgebieden elders in de regio te bereiken. Daardoor komen ze in
contact met andere populaties en kunnen ze in aantal toenemen. Hoe groter de leefgebieden, hoe
groter de populaties die er kunnen leven. Grote populaties zijn beter bestand tegen bijvoorbeeld
een strenge winter of voedselgebrek dan kleine populaties. Bovendien vindt er minder inteelt
plaats, waardoor de dieren gezonder zullen zijn. Kleine populaties daarentegen zijn gevoelig voor
uitsterven.

»
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MEER GROTE ONTSNIPPERINGSPROJECTEN VERWACHT
Het doel van het nationaal natuurbeleid (Nationaal Natuurbeleidsplan, 1990), maar ook dat van de
provincie en de gemeente Hilversum, is om de ecologische verbindingen in het landschap te
herstellen.
Met aJleen de natuurbrug in de Zanderij Crailo is de Gooise fauna nog niet helemaal geholpen. Op
meerdere plaatsen moeten natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Het is dan ook de
bedoeling om meer grote faunapasssages te reaJiseren.

Bussum-Laren
Tussen Bussum en Laren ligt een doorgang
in het Gooise landschap die van de centraJe
natuurgebieden naar de noordelijke natuurgebieden leidt. Over de gehele breedte
wordt de doorgang echter doorsneden
door de rijksweg AI . De enige locatie langs
de AI waar het nog mogelijk is de naastgelegen natuurgebieden te verbinden, is bij
de voormaJige legerplaats Crailo. Hier zaJ
dan ook een ecoduct komen, zo is vastgelegd in het provinciaJe streekplan.

Oostkant Hilversum
De tweede snelweg die door het Gooi gaat
is de A27. Deze doorsnijdt de ecologische
verbinding die loopt tussen de centraJe
natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Meer naar het zuiden vormt
deze tevens een barrière voor de fauna van
de bossen en heide ten zuiden van
Hilversum.
Aan de oostzijde van Hilversum, langs de
rijksweg, liggen de natuurgebieden Zuiderheide, Anna's Hoeve en Monnikenberg.
Dwars daardoor lopen nog eens de spoorlijn
Hilversum-Baarn en de Weg over Anna's
Hoeve.

Toekomstige ecoducten
in de ecologische hoofdstructuur
van het Gooi

Het versterken van de ecologische verbinding
ter plaatse is een onderdeel van de plannen
voor wat genoemd wordt Hilversum Nieuw Oost. In de structuurvisie van de gemeente komt
tegen de bestaande bebouwing van Hilversum een wijk met 750 woningen. Tezamen met de te
verwachten verkeerstoename betekent dit een extra aantasting van de ruimte die hier nog is voor
de natuur. Ter compensatie wordt de overgebleven ruimte versterkt in zijn functie aJs ecologische
verbindingszone. Een beperking daarbij is dat de rijksweg niet overbrugd kan worden met een
ecoduct omdat de snelweg zelf aJ op een hoog zandlichaam ligt. In plaats daarvan zijn de bestaande
onderdoorgangen voor de Weg over Anna's Hoeve (viaduct Zandbergen) en de spoorlijn met
waJlen van boomstobben aantrekkelijk gemaakt voor dieren.

»
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van 1993, waardoor ondertussen goed bekend is welke
dieren er gebruik van maken. Uit sporenonderzoek
blijkt dat behalve padden en kikkers ook zoogdieren
zoals vos, ree, egel en konijn de doorsteek aandurven.
Verder zijn er diverse soorten muizen gesignaleerd die
op weg waren naar de overkant.
Onder de verderop gelegen spoorlijn moet nog een buis
worden aangelegd voor de kleine dieren zoals amfibieën
_ en dassen. Naast deze passage wordt voor reeën een
- speciale oversteekplaats gemaakt.

Stobbenwa/
De meest ingrijpende maatregel is een ecoduct over de Weg over Anna's Hoeve, parallel aan de
rijksweg. Zo worden natuurgebieden Zuiderheide en Anna's Hoeve met elkaar verbonden. De weg
gaat nu nog met een boog om de uitzichtheuvel op Anna's Hoeve heen, maar wordt mogelijk
verlegd naar de andere zijde. Het nieuwe tracé wordt verzonken aangelegd om de invloed van het
verkeer op de omgeving te minimaliseren.

Hilversum-Laren
Tussen de bebouwing van Hilversum en Laren liggen de bossen en de heidevelden van de
natuurterreinen Westerheide en Zuiderheide. De terreinen zijn van elkaar gescheiden door slechts
de Larenseweg/Hilversumseweg. Als verbinding tussen Hilversum-Noord en de rijksweg A2l trekt
deze weg echter bijzonder veel verkeer. Ook voor deze barrière bestaat de wens een faunapassage
aan te leggen, om zo de ecologische verbinding in het landschap te herstellen. Als het aan de
Stichting Gooisch Natuurreservaat ligt, wordt de weg aan de Larense kant, in de nabijheid van het
Sint Janskerkhof, ingegraven. De stichting staat bij wijze van spreken naast het asfalt te trappelen
om de oversteek te gaan maken.
Uit dit overzicht van toekomstige projecten blijkt dat de ecologische infrastructuur in het Gooi nog lang niet af is als in de
Zanderij Crailo de natuurbrug is gereaJiseerd. Daarbij kornen nog
eens de kleinere projecten zoals dassentunnels en overzetplaatsen
voor padden. De natuurbrug is nog maar het begin.

Dassentunnel

Tot zover de Nieuwsbrief van het G.N.R.
Bent u nog geen begunstiger van het G.N.R., overweeg dan eens om het te worden! Voor een
dubbeltje per dag ofwel/ 36,50 per jaar (volgendjaar € 16,50 ofwel/ 36,36) steunt u het beheer
en behoud van de Gooise natuur, "de rijkste omgeving van Nederland'~ Als nieuwe begunstiger
ontvangt u het boekje "Goylant per fiets': met de beschrijving van twee nieuwe, gemarkeerde
fietsroutes door het Gooi (waarvan er één ook langs Anna~ Hoeve gaat). Op 8 en 9 september a.s.
organiseert het G.N.R. een publieksweekend waarbij u nader met de organisatie kunt
kennismaken. (Redactie Koerier.)
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Jeanette van Schaik, Regiobeheerder Zuid

Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat).
Bij ernstige misstanden geconstateerd op Anna1s Hoeve kunt u dit nummer bellen.
Buiten kantoortijd (maandag tlm vrijdag 08.00-17.00 uur) kunt u een boodschap achterlaten op het
antwoordapparaat.

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586 734 (gratis)

Plattegrond van Annal-s Hoeve

I. Speelweide

2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje

9. Geitenweitje
10. Bospoei

~

=

voetpad.,
Yefhatd. wegen

x Nieuwe poel

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna1s Hoeve e.o..
Secretariaat:

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

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

ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie f 3,65 per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ............................................................................
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: .............................................

(01-3)

lEB Hilversum
Binnenkort wordt gestart met het Masterplan voor Nieuw Oost. In het Masterplan wordt vastgelegd
hoe alle plannen voor Nieuw Oost in elkaar kunnen worden gepast en hoe het gebied zo mooi mogelijk gemaakt kan worden. U moet hierbij denken aan woningbouw, nieuwe natuur, recreatie, s'p ort,
bodemsanering en de nieuw te bou~en rioolwaterzuivering.

~~peryisor

Hans Ruijssenaars:,."

Er is een grens aan de stad
Han s Ruijssenaars'fs 'a angesteld als ontwerper en supervisor voor het Masterpl<}n ,
H ij 'is in Hilv;efsûrri geen onbekende en heeft een aantal Hilversumse ,proj ecie~" op
zijn naam staan zoals de Wisseloordstudio 's (1977) en de Gooische Brink (1998}
Op dit moment V(èrkt hij aan de uitbreiding van het Goois Museum en nieuwbouw
tussen dl Zon,/en Maanstraat en de Brinkweg, Landelijk kreeg Ruijssenaars bekenddó,or ,het stadhuis van Apeldoorn, het ministerie van Economische Zaken in
en Mágná Plaza en het Casino in Amsterdam,
Ruijssenaars ,kent,het gebie d van Nieuw Oost en Liebergen goed, "Ik woon al jaren in
'B aarn e,l1 kom ,sinds lange tijd in Nieuw Oost als consument Vroeger ging ik met de
Hans Ruijssilnaa'~s
kinderen
sleeën
()p/ de
berg, de jongens gingen er later'tc:.
skiën,
Zelf schaatste ik regel..
J"-"". '
'-'
,
>c'; rfl~tig op de Wasmeren, Ik ben er zelfs een keer door het ijs gezakt, dat is een mi nder
-l '>-;, A
goede herinnering, OöKging ik met de kinderen vaak kUken bij wedstrijden van de Zebra's", Op de vraag waaromitani> Rui]sseriaiîJ;s hgt Masterplan voor Nieu w Oost en Liebergen een interessant proj ect vindt, antwoord t
"dl
" ,<' ,
hijj"!Nieuw OostJ,i gt aan de rand van HilversunLIk vind het belan grijk dat de stad hier een natuurlijke b e ëindidUidelijk 'm aken dat met de afronding Hilversum zijn
ging krijgt, Liebergcp mbet hieiworcte,d'afgerond , Ik
grel1s bereikt We moeten voorkomen dat'in de to(~kó,m$t ~~p aarislag wordt gepleegd op het prachtige natuurgebied er:omheen, Een goed voorbeeld daarvan v~d' ik nu al de de wijk Kamrad, Hier is be wust een overgang
',C \

l.-

"""-,

wil

-;

_'

,l '

"

'j'''

gemaakttussen natuur en stad, Je, lapt lie,t daar W:~l ~t j fl
hoofd om in de 6pen gebieden te bouwen','Dat mbetènwe
in Nieuw Oost ook voor,elkaar krijgen",
Ruijssenaars heeft een duidelijke -m e n ing over de toekomst
van Hilversum: "Je mo et ee n kee r 'stop ' durven zeggen
tegen bebouwing buiten de bebouwde kom, In de stad zelf
is nog genoeg ruimfe om te bou wen, Ik heb eens in een
ernstige grap laten zie n dat H ilve rsum nog best 50,000
woningen in de bebou wde kom kan bouwen, Je moet het
alleen wel willen met zijn allen , Rond Hilversum is alles
natuur: bos, heide en ope n land, probeer om dat zo te
houden, Je moet na afronding van Nie uw Oos t zeggen:
tot hier en niet verder, Het is natu urlijk makkelijker om
naar buiten te bouwen dan in de binnenstad, Ik no em
dat wel eens de Wet tot behoud van gemak zucht Bouwen
bin n en de bebou wde kom kost nu eenmaal meer energie
en meer geld" ,

~"

Illustrane(vqn''&e Wér7éwijze' van Ruijssencwrs.'
handgemaakte tekening van de Gooische Brink

Tot slot zegt Ruijsse na ars: "Met de ontwikkêling van Nieuw Oost moet een natu urlijke gren s gemaakt worde n
tussen de stad en de n atuu r, En dan wel' zo 'n grens dat verd ere uitb reiding onm ogelijk wordt , Van m eer bouwen in de stad en niet in de omliggend e gebieden word j e niet rijk m aar je h oudt er wel iets aan over: een
m ooi landsch ap rond de stad",

Waarom Nieuw Oost?
De ontwikkeling van Nieuw Oost is voor Hilversum h eel belangrijk In Hilversum is een groot tekort aan won in gen,
De gem een te wil het huidige aantal inwoners in iede r ge val behouden Omdat er stee ds mind er mensen in één
huis wonen zijn er m eer woningen nodig om h et inwon eraantal gelijk te houden , Hilversu m Nieuw Oost is een

van de weinige plekken waar nog woningbouw mogelijk is.
Daarnaast is het gebied is op een aantal plaatsen zo
vervuild, da t de grond en bodems van een aantal meren
gesaneerd moeten worden. Een operatie die veel tijd,
organisatie en geld kost. In het gebied staat ook de rioolwaterzuivering. Deze installatie voldoet niet goed meer en
moet worden gemoderniseerd. Alles bij elkaar redenen
genoeg om het gebied Hilversum Nieuw Oost groot aan te

pakken. Daarbij zijn niet alleen de sanering en de woningbouw van belang. Nieuwe natuur, een plek voor recreatie
en een nieuw sportcomplex zijn daarin minstens zo
belangrijk. Samen met het Gooisch Natuurreservaat, en de
Hilversumse Woningorporaties wordt aan de plannen
gewerkt. Ook partijen als de Vereniging tot behoud van
Anna's Hoeve en de sportverenigingen zijn bij de planvorming betrokken.

Het programma van eisen

Een heel nieuw sportcomplex
Het sportpark aan de Minckelersstraat word t ve rplaatst richting de Anthony Fokker weg. H et sportpark wordt gebruikt door Omnivereniging HSV
Wasmeer en voetbalvereniging HVV de Zebra' s. HSV
Wasmeer heeft verschillende sportafdelingen: voetbal, handbal en tennis. Bij HVV de Zebra speelt
naast de voetbalcompetitie ook de gehandicaptenvoetbal een belangrijke rol.

De velden
De twee verenigingen krijgen \'oldoende \"elden om
h un competetie- trainings- en tournooiprogramma te
kunnen houden. Op dit momem ""ordt onderzocht
hoeveel en welke soort (gras, ,,"etra of kunstgras) velden m oeten worden aa ngelegd. Bij de aanleg wordt
de meest gunstige ligging ten opzicht van zon en
win d aangehouden. Een handbah"eld bijvoorbeeld,
wordt bij voorkeur in noord-zuid richting aangelegd.
De richtlijnen van NO C*NSF worden aangehoude n
voor onder andere de b elij nin g en de verlichting.
Daarnaast zijn eisen opgen omen over de hoogte van
hekken (ook leunhekken), de beregeningsinstallaties,
de dug-outs, ballen vangers etc. De twee tennisb an en
worde n bij voorkeur gemaakt van kunstgras.

Clubhuizen

Het huidige terrein
wordt klaar
gem aakt voor het
volgende seizoen

Om een sportpark te ku nne n verplaatsen is het
nodig te weten wat er nodig is voor het nieuwe complex. Alle wensen en eisen worden verwerkt in een
zogeheten programma van eisen. Dit programma van
eisen is de basis voor het uiteindelijke ontwerp van
het sportpark. In overleg met de verenigingen word t
een concept programma van eisen opgesteld.

Het program.ma van eisen
Het concept programma van eisen is gemaakt op
basis van de wensen van de verenigingen, de wensen
van de gemeente en de regels van het NOC*NSF
voor de inrichting van sportvelden. Dat levert alles
bij elkaar een groot pakket aan eisen op. Hier volgt
daarvan een samenvatting. Een aantal wensen is als
wensenlijst in het programma van eisen opgenomen,
dit zijn geen harde eisen voor het ontwerp .

Verkeer
Het sportpark moet goed bereikbaar z~jn. De verbinding met het sportpark moet ook veilig zijn, zowel
voor voetga n gers en tÎetsers als voor auto's. Er zijn
ongeveer 130 parkeerplaatsen nodig en 240 stallingplaatsen voor fietsers.

Beide vereniging krijgen een eigen clubhuis met
eigen kle ed- en w asruim te n . De tennisbanen krijgen
een eigen kleed- en wasruimte, apart van de voetbal
en de handbal. De twee clubgebouwen worden naast
of tegenover elkaar neergezet. Vanuit de kantin e is
er zicht op h et h oofdveld. Er is ruimte voor terrasse n
en een gezamenlijk speelterreinen. De terre inen
worden door hekken afgesloten.

Aansluiting op de omgeving
Het nieuwe sportcomplex ligt op het terre in van
Anna's Hoeve, een gebied met grote bomen en
waterpa rtijen. Bij het onm"erp van het sportterrein
wordt met de ze om geving goed rekening gehouden.
De plek waar he t nieuwe sportcomplex zal verrijzen
is in de Structuu rvisie voor Hilve rsum Nieuw Oost al
bepaald. Bovendi en moet er voor worden gezorgd dat
overlast van licht en geluid van de sportvelden voor
de natuur zo klein mogelijk is.

Het vervolg
Het concept programma van eisen wordt nu met verschillende partijen verder besproken. Daarbij wordt
ook gekeken naar de verschillende inrichtingsmogelijkheden die er zijn op basis van het programma van
eisen en wat het nieuwe sportcomplex globaal gaat
kosten.
Na vaststelling van het programma wordt het ontwerp voor het sportcomplex gemaakt. In het ontwerp
zal duidelijk worden of alle wensen uit het programma van eisen kunnen worden gehonoreerd.

Henk Prinssen van HSV Wasmeer:

We gaan er het beste van maken!
HSV Wasmeer is een om ni vereniging met afdelingen
handbal, voetbal en tafeltennis. De afdeling tennis is op
dit moment slapend omdat er geen goede velden
beschikbaar zijn. In totaal heeft de vereniging zo'n 450
sportende leden. Daarnaast zijn nog eens 150 mensen
actief in bijvoorbeeld de jeugdbegeleiding, de bar en als
trainer. Henk Prinssen van HSV Wasmeer werkt
namens de club mee aan het plan voor het nieuwe
sportcomplex Nieuw Oost.
Op de vraag wat hij vindt van de verhuizing antwoordt
hij: "We zijn er niet echt blij mee, maar we begrijpe n
wel dat het moet geb euren. We hebben nu een groo t
complex waar de jeugd ook het terrein af kan en zich in
de omgeving kan vermaken. Niemand heeft last van
ons. Dat wordt straks anders. Alles zit dichter op elkaar
en tegen de bebouwing aan . We hebben geen spe el plek
meer om de terreinen heen. Daarom hebben we ruimte nodig op het complex om de jeugd op te vangen. Ook
willen we activiteiten als het jeugdkamp en de avondvierdaagse kunnen blijven organiseren. En voor ons is
het heel belangrijk dat de jeugd gewoo n op de fiets naar
ons toe kan blijven komen ".
Gelukkig ziet Prinsse n ook ,'oordelen: "We krijgen een
nieuwe kantin e. Dat is mooi \\'am ons oude pa"iljoen is
hard aan vernieuwing toe . Door de ni euwe tennisbanen
kunnen we oude re lede n langer vasthouden. Die kunnen nog wel te nnissen als voetballe n niet me e r gaat".
Prinssen verwacht niet dat de verplaatsing gevolgen
heeft voor het ledenaantal. "Misschien dat de nieuwbouw wat meer leden oplevert, maar daar rekenen we

Henk Prinssen
niet op. De laatste jaren is het ledenaantal erg teruggelopen , vooral bij de handbal. Dat is landelijk ook zo.
Door ons nie uwe jeugdplan trekt het wel weer aan. Als
we in de toekomst met jongeren op zondag kunnen
gaan spele n, wordt het misschien makkelijker om
jeugdleden vast te houden. De meeste jongens van ee n
jaar of zestien werke n nu eenmaal op zaterdag. We hebben ged iplo meerde tra iners aangetrokken waardoor de
\'oetbal is \'e rbeterd. We willen 7.0 snel mogelijk met het
Gooi en H ilversum in dezelfde klasse spelen!"
Tot slot zegt Prinssen dat wat hem betreft de verhuizing
zo snel mogelijk moet gebeuren. "Als je eenmaal weet
dat je weggaat, wil je dat graag meteen . We zijn wel
bezorgd of het allemaal goed voor elkaar komt, maar
dat ben je ook als je zelf gaat verhuize n . We gaan er in
ieder geval het beste van maken".

Legenda bij de kaart
1. extra water voor infiltratie regenwater
2. bodemsanering van de Waschmeren
3. herinrichting van de Waschmeren
4. gronddepot voor ernstig verontreinigde grond
5. nieuw recrea tiegebied
6. gronddepot voor licht verontreinigde grond
7. parkachtig recreatiegebied
8. sloop rioolwaterzu ivering
9. nie uwe woonwijk
10. n ieuwe rioolwaterzuivering
11. waterbergingsgebied
12. bergingsbassin voor opslag rioolwater
13. pilotgebied Lieberge n
14. beperkte bebouwing strook grond
15. herinrich ting terre in rond Anna's Hoeve
16. oml eggen Weg over Ann a's Hoeve
17. ecologische verbindingszone
. 18. natu urlijk fil ter voor regen water
19. opruime n eerste deel van park
20. san eren speelweidevi.iver
21. nieuw spo rtcompl ex
22. saneren speelveld
23 . saneren overige vijvers Anna's Hoeve
24 . herinrichting vo etpad langs spoorli.in
25. fiets- en voetgange rstunnel

Veel Kansen voor
energiebesparing
Thgenwoordig wordt bij het bouwen van nieuwe woningen ook
gekeken naar mogelijkheden voor energiebewust bouwen. Daarbij
gaat het niet alleen om energiebesparing. Ook de toepassing van
duurzame energie en efficiënte energietechnieken is belangrijk. Al
deze maatregelen hebben als doel om klimaatschade te beperken
doqr de uitstoot van kooldioxide te verminderen.
I

/A

/~
,/ i:
/ I

,

I

.

Voorbeelden van energiebesparing

Voor Hilversum Nieuw Oost is onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor duurzaam energiezuinig bouwen.
Energiebesparing is immers niet alleen een taak van de bewoners
door bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager te zetten.
Goede isolatie van woningen, energiezuinige verwanningsinstallaties en goede lichtinval, waardoor minder kunstlicht nodig is, zijn
zaken die beter bij de bouw kunnen worden geregeld.
Ook is gekeken naar de toepassing van duurzame energietechnieken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de plaatsing van zonnecollectoren op het dak. Voorbeelden daarvan ziet u op de foto's.
Een andere mogelijkheid is de productie van biogas. Biogas ontstaat bij het composteren van kap- en snoeiafval. Dit gas is
geschikt om op te koken en om de verwarming mee te stoken.
Ook kan er elektriciteit mee opgewekt worden. Met de restwarmte die daarbij vrijkomt kan een woonwijk verwarmd worden.

Een voorbeeld van een nieuwe efficiënte energietechniek, is de
warmtepomp. Dat is eigenlijk een soort omgekeerde koelkast.
Die onttrekt wannte aan uw boodschappen, die daardoor koel
blijven. Dezelfde hoeveelheid warmte komt aan de achterkant
van de koelkast weer vrij. Met behulp van dit principe kunnen
woningen en kantoren verwarmd worden. De warmte wordt dan
uit de omgeving opgepolnpt. Vandaar de naam warmtepomp.
Het is ook mogelijk om omgevingswarmte in de bodem op te
slaan door het diepe grondwater met een leiding waar warm
water doorheen loopt, plaatselijk een paar graden op te warmen. Zo kan warmte die 's zomers over is, 's winters weer worden opgepompt. Deze warmte kan dan worden gebnükt voor de
verwarming van
gebouwen. Op dezelfdemanier kan koude
in de bodem worden
opgeslagen.
Daarmee kunnen de
gebouwen tijdens
warme zomers
worden gekoeld.
Op deze manier kunnen won ingen tegen
lage energiekosten heel behaaglijk en zelfs extra comfortabel
worden gebouwd. Niet alleen de winst voor het milieu is belangrijk. Ook de voordelen voor bewoners op het gebied van wooncomfort en energiekosten spelen een rol
Zo hoeft voor groene stroom geen energiebeslating betaald te
worden. Alle mogelijkheden voor het zo goed mogelijk omgaan
met energie zij n inmiddels op een rijtje gezet.
Daarbij zijn drie dingen belangrijk: wat is de winst voor het
milieu, wat kost het en wat levert het de bewoners op aan vermindering van woonlasten en verhoging van het wooncomfort.
De gemeente ziet veel kansen voor het verstandig omgaan met
energie. Er is nog niet besloten hoe dat in Hilversum
Nieuw Oost toegepast gaat
worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.

COLOFON

Uitga ve:

Nieuw Oost en Liebergen

Gemeente Hilversum

Hilversum en Nieuw Oost liggen aan elkaar vast. Nieuw Oost is straks een nieuw gebied, Lieb ergen
is een bestaand gebied waar in het kader van Stedelijke Vernieuwing een en ander moet gebeuren.
Daarbij gaat het niet alleen om woningen maar ook om zaken als scholen, gezondlleidszorg, winkels en verkeer. Omdat de gebieden aan elkaar liggen en omdat er in beide gebieden iets staat te
gebeuren, is het logisch beide gebieden aan elkaar te koppelen. Hans Ruijssenaars maakt dan ook
één Masterplan voor beide gebieden. De gemeente zal u via deze nieuwsbrief regelmatig informeren over de stand van zaken in de plannen voor Nieuw Oost. Voor de ontwikkelingen in Liebergen
zullen de huidige bewoners gevraagd worden mee te denken over de toekomst van hun wijk.
Hierover wordt apart informatie ve rstrekt.

Oplage:

3.750 exemplaren
Redactie:

Margreet Kokshoorn
Vormgeving:

Drukkerij de Thekomst
Foto's:

InforTIlatie
Nadere informatie over de ontwikkelingen voor Hilversum Nieuw Oost is verkrijgbaar bij de
projectleider, Kees van Wieringen, 035-6292528, e-mail k.vanwieringen@hilversum.nl.
U kunt ook schriftelijk informatie opvragen of reageren: Gemeente Hilversum, DSO, afdeling Prow,
de heer K. van Wieringen, Postbus 9900, 1201 GM Hil versum.

foto Kastermans,
projectbureau
Duurzame Energie
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Gemeente Hilversum
Drukwerk:

Drukkerij de Toekomst
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 18, nummer 4, 2001
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.L.J. T amminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I januari 2002

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

D

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

INHOUD
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Dinsdag 27 november avond van "A1bertus Perk": Hilversum-Oost en Anna's Hoeve.
Project Hilversum Nieuw Oost: weinig voortgang merkbaar.
DWR bezig met grote baggerprojecten: 'Het is hier echt heel vies.'
Waterstand van de vijver (bij het Witte Strandje)
Eerder gepubliceerd via Internet ... :

11

Partyrestaurant krijgt nieuwe naam - Vliegenzwammen vliegen de grond uit Nassauschool in actie op het heitje - 4 november Maple Leaf Cross op Anna's Hoeve
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15
16
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Bezwaar tegen vuurwerk van BNN.
Anna's Hoeve op de Vrijetijdsmarkt
Het boswerk in Anna's Hoeve
Mossen, korstmossen en paddestoelen - een excursie
De laatste gans in Anna's Hoeve
Fiets mee voor nationaal park!
Anna's Hoeve puzzel
Dijken en bomenrijen vangen veel wind
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
Oplage: 900 exemplaren.
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DINSDAG 27 NOVEMBER: AVOND VAN "ALBERTUS PERK"

HILVERSUM-OOST EN ANNA'S HOEVE
De ledenavond van de Historische Kring Albertus Perk zal op 27 november gewijd zijn aan
Hilversum-Oost en Anna's Hoeve. Deze avond vindt plaats "op locatie": in de voormalige
Ontmoetingskerk, Minckelersstraat 161. De bijeenkomst is voor alle belangstellenden, ook nietleden, gratis toegankelijk. Aanvang 20 uur.

Hilversumse Historische Kring

De gemeente Hilversum heeft voor de wijk Hilversum-Oost,
ook wel Liebergen genoemd, grote plannen. Aangrenzend
aan de wijk ligt het natuurgebied Anna's Hoeve, waar ook
ingrijpende plannen voor zijn gemaakt. Daarom nu een
avond over de geschiedenis en de toekomstplannen van
Hilversum-Oost en Anna's Hoeve. Sprekers zijn Kees van Aggelen (bestuurslid van Albertus Perk
en lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve), en Kees van Wieringen, gemeentelijk
projectleider voor Hilversum Nieuw Oost.

Albertu5 Perk

Vier jaar geleden liet de gemeente, eveneens tijdens een ledenavond van Albertus Perk, voor de
allereerste keer een schets zien van de beoogde nieuwe plaats voor de sportvelden, de nieuwe
rioolwaterzuivering, de nieuwbouwwijk, enzovoorts. Wie weet wat we dit jaar te zien krijgen!

PROJECT HILVERSUM NIEUW OOST:

WEINIG VOORTGANG MERKBAAR
Afgaande op de informatie die de afgelopen vier maanden
openbaar is gemaakt, is er sinds de verschijning van ons
julinummer bijster weinig nieuws te melden over Hilversum
Nieuw Oost. Wellicht is er achter de schermen hard gewerkt,
maar moeten de resultaten daarvan nog naar buiten komen .
Begin juli is er een ambtelijk voortgangsrapport geschreven, dat op 7 augustus is besproken door
B&W en op 28 augustus door de raadscommissie Stad. Daarover brengen wij hieronder verslag uit.
In september en oktober organiseerde de provincie Noord-Holland brainstorm-avonden over het
nieuwe Streekplan. Ook daarover leest u hieronder meer.
In september en oktober vonden ook de eerste bijeenkomsten plaats van de Klankbordgroep
Hilversum Nieuw Oost. In september werd afgesproken welke plaats de klankbordgroep zal
innemen in de projectorganisatie. De afvaardiging van onze vereniging is daar wel tevreden mee.
De aanvankelijk gekoesterde vrees dat de klankbordgroep alle rapporten, nota's en tekeningen pas
te zien zou krijgen op een moment dat er nauwelijks meer iets aan veranderd kan worden, lijkt niet
terecht te zijn. Dat is winst. Wat de klankbordgroep tot nu toe (vertrouwelijk) te zien heeft
gekregen stelt overigens nog niet veel voor.

»

-4Naar verluidt is de benoemde supervisor, de architect prof. ir. H. Ruijssenaars, voortvarend aan de
slag gegaan met alle aan hem verstrekte informatie. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat
het niet meer zo lang zal duren dat er resultaten van dit denkwerk bekend worden.

HET VOORTGANGSRAPPORT VAN 3 JULI
Dit rapport meldt dat de inmiddels benoemde supervisor voor het maken en bewaken van het
Masterplan in mei en juni volledig is bijgepraat. Het Masterplan omvat o.m. de gebiedsindeling en
de gebiedsontsluiting. Voorts maakt het rapport melding van studies naar de energievoorziening
van de nieuwe woonwijk, en naar toepasbare technieken voor informatie-/communicatietechnologie en multimedia.

Ter herinnering: Structuurbeeld uit de Structuurvisie
. (vastgesteld bij réJ3dsbesluit 8 november 2000)

Over de verplaatsing van de RIOOLWATERZUIVERING wordt opgemerkt
dat het Hoogheemraadschap studeert
op de benodigde afmetingen voor het
bergingssysteem van de nieuwe RWZI,
"i.v.m . geconstateer de afwijkingen in de
huidige aanvoer van vui l water". Dat is dus
weer iet s waar op gewacht moet wor den .

Het "Structuurbeeld': H et iconen (tekeningetjes) worden z es gebieden aangeduid
De iconen van boven naar beneden:
I. Gronddepots. in te richten als nieuw recreatiegebied
2. Woningbouw (het terrein van de huidige rioolwaterzuivering en accumulatievijver).
3. N ieuwe rioolwaterzuivering m et een (recreatief in te richten) overstortgebied
4. Aantrekke"ïk stedelijk uitloopgebied met verspreid een aantal gebou wen.
S. N ieuw sportcomplex. m et aan de noordrand vijvertjes m et helofyten filter (riet)
6. 'Terrein rond Arma's Hoeve': na sanering van de v/ïverbodems in te richten voor
"hoogwaardig recreatiefgebruik':

Over de sanering van de WATERBODEMS
wordt in het rapport opgemerkt: "het
ministerie van VROM heeft een beschikking afgegeven voor de sanering
van de waterbodems. De sanering
start volgens de huidige planning
medio volgend jaar." Begin oktober
bleek echter dat "de definitieve
goedkeuring van VROM nog
steeds niet binnen is." Kennelijk
is dus ook de financiering nog
niet rond . D it verontrust ons
nogal. Houdt iemand de
definitieve goedkeuring
tegen , en zo ja, waarom?
Verderop komen we daar op terug.

Over de sanering van de vervuilde
(VASTE) BODEMS in het hele gebied
(buiten de Speelweide, waarvoor het
saneringsplan al jarenlang klaarligt
in afwachting van rijkssubsidie) , wordt
gemeld dat het in april gesignaleerde
probleem van het "forse tekort op de saneringsbegroting" wel opgelost kan worden, o.a. door
minder grondig te saneren en door de Structuurvisie te optimaliser en .
Vervolgens wordt over de WATERHUISHOUDING gemeld waarom er misschien een nieuwe
vijver moet komen . Verderop in deze Koerier, bij de grafiek van de waterstand, kunt u daar meer
over lezen.
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-5Over het VERPLAATSINGSPLAN SPORT staat er dat naar verwachting in het najaar overeenstemming bereikt zal worden met de sportclubs over het programma van eisen .
Opmerkingen over de procedures (intentie-overeenkomst, organisatie, planning) zijn voor lezers
van dit blad van weinig belang.
Nieuw voor ons was de ontdekking dat wethouder Jan Nagel (van ruimtelijke ordening en van
sport en recreatie) is benoemd tot coördinerend wethouder voor project Nieuw Oost. Mevr.
Hennie Borstlap is bij het project betrokken als wethouder van financiën, volkshuisvesting,
stadsvernieuwing en milieu .

COMMISSIEVERGADERING VAN 28 AUGUSTUS
Uit het beknopte verslag (maar nog wat verder ingekort) :
- De PvdA vroeg om meer duidelijkheid over het saneringsplan, en wenst een kleine RWZJ.
- LH wilde graag weten hoe het nu zit met het zorgelijke kostenplaatje van de bodemsanering.
Heeft de vergroting van de RWZI gevolgen voor het aantal woningen?

- [WO: onjuist genotuleerd / redactie Koerier}
- D66 maakte zich zorgen over het gebrek aan voortgang, over de kosten en het ambitieniveau van
de sanering, en over de gebrekkige communicatie met belanghebbenden .
- Het CDA maakte zich zorgen over de financiën . Als er meer woningen moeten komen : willen wij
dat? Waarom moet er een projectontwikkelaar worden gekozen?
- Groen Links zat n.a.v. het rapport met veel vragen : Het onderzoek naar het ondergronds brengen
van de RWZI wordt niet genoemd. Wat betekent "optimaliseren van de Structuurvisie"? [D66
heeft dit ook gevraagd/ redactie Koerier.} Hoe staat het met de waterhuishouding? ER GAAT
HET GERUCHT DAT HET LAARDER WASMEER GEBRUIKT ZAL WORDEN ALS ZANDWINPUT. IS DAT ZO?
- De ChristenUnie/SGP wilde meer duidelijkheid over de planning.
Het antwoord van de wethouder (uit het verslag, onverkort) :

Wat betreft het saneren blijkt de optimale variant onbetaalbaar te zijn:
ca. /50 miljoen. Daarom zijn vijf varianten gemaakt, waarover de
gemeente nog moet overleggen met de partners, te weten het
hoogheemraadschap en Goois Natuurreservaat. In principe heeft de
gemeente gekozen voor variant 5, die kwalitatiefgoed en financieel
haalbaarder is. De financiering is afhankelijk van de saneringsvariant.
In de volgende commissievergadering kan het college meer vertellen.
[Voor zover ons bekend is dit in september niet gebeurd / red .
Koerier]

Daarnaast zoekt de gemeente nog nadere financiering bij de provincie.
De ontwikkelaar is nodig omdat deze uiteindelijk de uitvoering ter
hand zal nemen, zoals de woningbouw.
De gemeente zal nagaan hoe het zit met de communicatie en zal
ervoor zorgen dat dit verbeterd wordt.
Tot zover het gemeenteverslag. Volgens dit verslag had de WO gevraagd naar het beschermde
stadsgezicht. Een foutje van de notulist, want dit sloeg op een ander agendapunt. ... Ons
bestuurslid op de publieke tribune heeft genoteerd dat de WO wilde weten waarom de RWZI
vergroot moet worden.
Hij legde ook vast dat het lange en kritische betoog van Groen Links tot tweemaal toe werd
onderbroken door een geirriteerde wethouder Borstlap. Tijdens haar beantwoording werd zij op
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-6haar beurt onderbroken door wethouder Nagel. Dit alles veroorzaakte onrust, om niet te zeggen
verbijstering, bij diverse commissieleden. Merk ook op dat er op veel vragen van de commissieleden geen echte antwoorden gegeven zijn.

LAARDER WASMEREN ZANDWINPUT ?
Over het eventuele gebruik van het Laarder Wasmeer als zandwinput merkte Groen Links op dat
dit onaanvaardbaar is. Het zou ook ernstige schade toebrengen aan het maatschappelijk draagvlak.
Naar aanleiding hiervan werd door de wethouder slechts opgemerkt dat hierover snel overleg
nodig is met het Goois Natuurreservaat en het Hoogheemraadschap.
Onze vereniging waren die geruchten ook bekend. Er is vele jaren door alle betrokken partijen
gewerkt aan een saneringsplan voor de Laarder Wasmeren en o.a. de vijvers van Anna's Hoeve, en
aan een herinrichtingsplan voor de Wasmeren. De Gemeente Hilversum is daar altijd bij geweest
el} heeft ingestemd met de plannen die uiteindelijk eenstemmig zijn aangenomen en bij het
ministerie ingediend. De oorspronkelijke situatie van vóór de vervuiling wordt zoveel mogelijk
hersteld. Schoon zand halen uit de Wasmeren mag dan veel geld uitsparen: voor de andere
planpartners (waaronder het Goois Natuurreservaat) is dit geen optie. Vlak na het vaststellen van
de Structuurvisie in november 2000, waarbij luchtig gedaan werd over het plantekort, bleek ineens
dat het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwbouwwijk tientallen miljoenen guldens meer
kost dan was voorzien . En daarvoor zou het kort tevoren eindelijk vastgestelde saneringsplan
ineens weer opengebroken moeten worden? Ondenkbaar!
Toch lijkt het er op dat iemand in Den Haag (minister Pronk in eigen persoon?) de definitieve
goedkeuring van het saneringsplan tegenhoudt. Wellicht op verzoek van iemand op het raadhuis in
Hilversum? Boze gedachten misschien, maar het duurt ons allemaal gewoon te lang om niet
argwanend te worden.

HET NIEUWE STREEKPLAN
Onze vereniging heeft op 13 september meegedaan aan de
brainstorm-avond over de wijziging van het Streekplan.
Deze avond, georganiseerd door de provincie, was bestemd voor maatschappelijke organisaties. Voor belangstellende burgers was er in oktober nog zo'n avond.
Het Streekplan Gooi en Vechtstreek is pas drie jaar oud,
maar zal volgend jaar in gewijzigde vorm worden opgenomen in het nieuwe, grotere Streekplan voor Noord-Holland Zuid. Om die eventuele wijzigingen gaat het nu.
Alle claims die in het huidige Streekplan niet volledig
werden ingewilligd, komen weer op tafel: meer ruimte
voor bedrijventerreinen, woningbouw, wegen, openbaar
vervoer... Maar ook verzoeken om de natuur beter te
behouden en te versterken.
Zo heeft onze Vereniging de eis neergelegd dat in het
nieuwe Streekplan de bebouwingscontour bij het plangebied Hilversum Nieuw Oost naar het westen wordt
verschoven, tot aan de plangrens voor sportvelden,
woningbouw en RWZI. Het is de bedoeling dat het
Masterplan Nieuw Oost klaar is als het Streekplan

Contourgrens stedelijk gebied
in het Streekplan van 1998

»

-7wordt vastgesteld. Wij zien dan geen enkele reden meer om aan de oostkant nog een strook
natuurgebied binnen de bebouwingscontour te laten vallen. Bij de contourgrens uit het huidige
Streekplan loopt een deel van Dudoks oorspronkelijke ontwerp van Anna's Hoeve gevaar: het
Witte Strandje en de daarnaar genoemde vijver, de Oude Poel (niet gegraven, maar een oud
grondwaterven!), het Berkenlaantje (tot aan de hongerwinter een Beukenlaan), de eerste brug. en
het aangrenzende heuveltje (de Bult van Dudok). Volgens het voorlopige vlekkenplan in de
Structuurvisie blijven deze alle behouden. Dat willen wij ook in het Streekplan vastgelegd zien.
Het vlekkenplan in de Structuurvisie is nog niet definitief. Wijzigingen daarop zijn nog denkbaar.
Onze eis dat het dertigerjarenontwerp van Anna's Hoeve niet wordt aangetast, blijft recht overeind
staan. (De Speelweidevijver en de Speelweide die verloren zullen gaan zijn door de gemeente aan
Anna's Hoeve toegevoegd in het begin van de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig .)
Over een eventuele planwijziging waarbij zelfs de contourgrens in het huidige Streekplan niet
wordt gerespecteerd, kunnen we kort zijn. Dat zoiets voor onze Vereniging niet aanvaardbaar zal
zijn. kan als vaststaand worden aangenomen.

Foto uit de Structuurvisie (raadsbesluit 8 nov. 2000):

"De zone langs de Anthony Fokkerweg wordt opnieuw aantrekkelijk ingericht. "

HET WORDT NU HEEL SPANNEND
Aangenomen mag worden dat de komende wintermaanden beslissend zullen zijn voor de
voortgang van project Hilversum Nieuw Oost. Het gaat er nu echt om spannen. Het is zeker niet
ondenkbaar dat er een extra. buitengewone ledenvergadering van onze vereniging zal moeten
worden uitgeschreven.

DWR BEZIG MET GROTE BAGGERPROJECTEN

'Het is hier echt heel vies.

I

Met deze koppen publiceerde de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) in zijn Jaarverslag 2000
(verschenen in juli 200 I) een artikel over de waterbodemsaneringsprojecten in het Gooi.
DWR is de ambtelijke dienst van het Hoogheemraadschap (=waterschap) Amstel Gooi en Vecht.
DWR werkt verder ook voor de Gemeente Amsterdam. Alle waterzuiveringsinstallaties in onze
regio worden beheerd door DWR.

»

-8Het genoemde artikel nemen wij hieronder gedeeltelijk
over. Het gaat over (de afronding van) project 'Wateren 1"
en de voorbereidingen voor project "Laarder Wasmeren
+ Wateren 2". De vijvers van Anna's Hoeve vallen onder
Wateren 2.

dwr
Dienst W.lerbeheer en Riolering

Wateren I en Laarder Wasmeren + Wateren 2. Reusachtige baggerklussen in en rond
Hilversum waaraan DWR werkt. Turbulente projecten: zegt projectleider Fred de Haan.
Wateren I werd in 2000 voor een belangrijk deel afgerond, ondanks de nodige tegenslagen.
Voor de Wasmeren en Wateren 2 begonnen in 2000 de voorbereidingen voor de uitvoering.
.De hoeveelheid bagger die straks uit de Laarder Wasmeren en Wateren 2 komt, is bijna twee
keer zoveel in vergelijking met die van Wateren I (Oude Haven, Gooise en s-Gravelandse
Vaart en Kerkelandenvijvers). De saneringen zijn hard nodig. 'Het is hier echt heel vies. '
Vanaf september 2000 konden de Gooise en s-Gravelandse Vaart onder handen worden
genomen. Dit werk liep later nog vertraging op omdat er regelmatig explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog tussen de bagger werden aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD)
moest er vijf keer aan te pas komen om echte projectielen op te halen en op een veilige plaats te
laten ontploffen. Begin 2001 bleek bovendien dat mogelijk nog veel meer explosieven in de Gooise
Vaart liggen. afkomstig van een Duits munitieschip dat in de Tweede Wereldoorlog in het
Hilversums Kanaal tot ontploffing is gebracht. Vermoed wordt dat brokstukken en niet ontplofte
explosieven in de Gooise Vaart terecht zijn gekomen.
Ondanks de tegenslagen is De Haan tevreden over het verloop van Wateren I. Het is het eerste
grote baggerproject dat in het kader van de Wet bodembescherming door DWR wordt
uitgevoerd, en alle betrokken partijen van DWR moeten ervaring opdoen. 'Ondanks dat we ons
best gedaan hebben het project zo goed mogelijk voor te bereiden, is het een illusie te
veronderstellen dat alles in een keer goed gaat. ' Ook van omwonenden kreeg De Haan regelmatig
positieve berichten. 'Het viel veel mensen op dat het water in de vaarten veel helderder is
geworden, je ziet weer vis zwemmen. We hebben ook weinig klachten over overlast gehad Bij de
Oude Haven zelfs geen enkele. Rond de Zuidersluis waren wel enkele klachten, met name over
geluidsoverlast. Soms waren die terecht.' Bij klachten zijn steeds direct maatregelen genomen. De
laatste loodjes worden voor Wateren I in 2001 gelegd, maar zoals altijd wegen deze het zwaarst.
Dit geldt met name voor het verwijderen van de explosieven tussen de bagger in de Gooise Vaart.
De voorbereidingen voor het baggerwerk Laarder Wasmeren en Wateren 2 begonnen in 2001.
Het echte baggeren begint in 2002. 'Er is nog veel denkwerk nodig: zegt De Haan. 'Het probleem
is dat als we de sliblaag verwijderen, de vijvers leeglopen. Dat is niet de bedoeling. Daarnaast staat
in het gebied veel op stapel. Naast ons project, werkt Hilversum aan een nieuwe wijk, terwijl
WMN en PWN de drinkwaterwinning terugdraaien. waardoor de grondwaterstanden gaan
toenemen. Dat heeft allemaal consequenties voor de waterhuishouding. Die moeten goed in kaart
zijn voordat we een bestek gaan schrijven.' Dat de baggeroperatie
hard nodig is, leidt geen twijfel. Decennialang kwam ongezuiverd
afvalwater vanuit Hilversum in de Laarder Wasmeren terecht.
'Later is er vanuit de vijvers slib op de kant gezet. Dat ligt er al
meer dan dertig jaar en er groeit helemaal niets op. Dat bewijst
wel hoe vervuild de vijvers zijn.'
Tot zover het artikel uit het jaarverslag van DWR.
Het is niet onwaarschijnlijk dat ook uit de vijvers van Anna's Hoeve het nodige oorlogstuig te
voorschijn zal komen. De Duitse bezetter was gelegerd in Drakenburg, even voorbij Anna's Hoeve,
en is ook in Anna's Hoeve geducht bezig geweest. Een oudere Hilversummer heeft ons eens
verteld dat de Duitsers voor hun aftocht in 1945 een complete veldkeuken in de Bergvijver
gekieperd hebben. Dat er ook explosieven gevonden zullen worden is zeker niet ondenkbaar.
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WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
cm boven NAP
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peildatum

Aan deze grafiek is te zien dat we dit jaar tot nu toe (sinds half januari) niet te klagen hebben over
watertekort in de vijvers van Anna's Hoeve. Dat komt door de flinke hoeveelheden regen die met
grote regelmaat (afgewisseld door droge perioden) over ons werden uitgestort.
De vijvers van Anna's Hoeve dienen als opvangreservoir voor het water uit het regenwaterriool van
het zuidoostelijke deel van Hilversum. Via de vijverbodems kan het water wegzakken naar het
grondwater. Ook na de komende waterbodemsanering blijven de vijvers die functie behouden .
Het "streefpeil" van 220 tot 240 cm boven NAP geldt vooral voor de Speelweidevijver. Bij een
waterstand beneden 220 vallen aan de oevers al snel grote delen van de giftige vijverbodem droog.
De vijvers voorbij het "dammetje" liggen wat lager, en beginnen pas last van droge oevers te krijgen
bij waterstanden beneden ongeveer 180. Grote delen van de bodem liggen tussen 180 en I 00 cm
boven NAP. In perioden van grote droogte zakken de vijvers leeg tot op het grondwater. Het
grondwaterniveau is niet altijd hetzelfde, maar altijd te laag om de vijvers behoorlijk te vullen.
Na de waterbodemsanering zullen de vijvers dieper zijn, en door het weghalen van de vervuilde
sliblaag zullen ze sneller leeglopen. Maar er komt ook veel meer regenwater in, doordat het
regenwater dat nu vanuit een ander deel van Hilversum-Oost via de Lorentzvijver in het Laarder
Wasmeer wordt geloosd, ook naar Anna's Hoeve zal gaan. Verder zal in de toekomst de
grondwaterstand stijgen, doordat de drinkwaterwinning vanuit het grondwater zal worden
verminderd. En als de Speelweidevijver wordt gedempt, blijft er minder vijverbodem over waarin
het regenwater kan wegzakken . Per saldo moet er om die reden waarschijnlijk een nieuwe vijver
bijkomen. Op dit moment wordt dat bestudeerd. Onze vereniging had gevraagd om de aanleg van
een nieuwe recreatievijver waar omheen gewandeld en in gevist kan worden, ter compensatie van
de te dempen Speelweidevijver. Dat kan mooi gecombineerd worden.
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.

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

Partyrestaurant krijgt nieuwe naam

(maandag 3 september 2001)

Partyrestaurant Anna's Hoeve is aangekocht door horeca-exploitant Franck Rodenburg . De
nieuwe eigenaar heeft in De Meern een partyrestaurant met de naam Castellum Novum (latijn
voor Nieuw Kasteel) . Ook Anna's Hoeve gaat die naam dragen. Het restaurant krijgt een flinke
opknapbeurt, die omstreeks de jaarwisseling klaar moet zijn.
Natuurgebied Anna's Hoeve dankt zijn naam aan het woonhuisje Anna's Hoeve, dat in 1844 werd
gebouwd als buitenhuis voor de toenmalige bewoner van het (niet meer bestaande) landhuis
Drakenburg in Baarn. De echtgenote van deze eigenaar, hoogleraar G. Vrolijk, heette Anna. Het
huisje heeft later lange tijd gediend als boswachterswoning . Na aanleg van de vijvers en de
heuvels van Anna's Hoeve in de eerste helft van de 20e eeuw werd er een theeschenkerij in
gevestigd . Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de theeschenkerij zich tot een pretpark. In de
jaren tachtig werd het een restaurant voor feesten en partijen . Voor Castellum Novum blijft dit de
hoofdbestemming, maar in de toekomst wordt het restaurant ook toegankelijk voor passanten .
Het is enerzijds jammer dat het restaurant de historische naam Anna's Hoeve kwijtraakt.
Anderzijds verdwijnt hierdoor ook een stukje verwarring. Met Anna's Hoeve kon tot dusverre
immers zowel het restaurant, het natuurgebied alsook het nabijgelegen sportpark bedoeld worden!

Vliegenzwammen vliegen de grond uit

(zaterdag 29 september 2001)

In de laatste week van september zijn in Anna's Hoeve vele vliegenzwammen uit de grond
geschoten. Daarvoor waren er al wel veel andere soorten paddestoelen , maar nog geen
vliegenzwammen (rood met witte stippen).
Uit de inventarisatie van vliegenzwammen die vorig jaar is gehouden , was goed bekend waar
deze opvallende paddestoelen het meest voorkomen . Men vindt er vele in en om het vergraste
heideveld langs de A27 (tussen het Geiteweitje bij de spoorbaan en de bosstrook langs de Weg
over Anna's Hoeve) . Vliegenzwammen staan meestal in de buurt van een berk. In en rondom het
»
bewuste heide-/grasveld staan vele berkenbomen. En nu dus ook vliegenzwammen .

-I 1Paddestoelen kan men, terwille van het voortbestaan van de soorten , het beste laten staan waar
ze staan. Wel naar kijken dus, maar niet aankomen!

Nassauschool in actie op het heitje (zaterdag 13 oktober 2001)
Op vrijdag 12 oktober, een schitterende nazomerdag , zijn
kinderen van de Nassauschool weer aan het werk geweest
op het Heitje van Anna's Hoeve. Dat is een goede jaarlijkse
traditie .
's Ochtends ging eerst groep 7A aan de slag, gevolgd door
groep 7B. Om één uur kwam groep 8 aan de beurt. In totaal
hebben 86 leerlingen aan de actie meegedaan , met hulp en
begeleiding van leerkrachten, ouders, en vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve. Het Goois Natuurreservaat had voor het benodigde materiaal gezorgd .
Het doel van de actie is het openhouden van het Heitje. De kinderen hebben honderden jonge
boompjes en struiken afgezaagd , afgeknipt (met van die mooie grote takkenscharen) of uit de
grond getrokken . Na een half uur zagen , knippen en trekken werd al het losliggende groen naar de
bosrand gesleept. Tenslotte was er voor alle kinderen wat lekkers .
Tussen de heideplanten hebben de kinderen mooie paddestoelen zien staan, en tot hun grote
enthousiasme ontdekten ze ook een aantal kikkertjes.
Graag volgend jaar weer!

4 november Maple Leaf Cross op Anna's Hoeve
(zaterdag 13 oktober 2001)
Op zondag 4 november hoopt de Vereniging weer met een
informatiestandje aanwezig te zijn op de ODLO Maple Leaf
Cross van de Gooise Atletiekvereniging GAC.
De Maple Leaf Cross, genoemd naar het boom blad op de
vlag van onze Canadese bevrijders (en tegenwoordig ook
naar sponsor ODLO), is een oergezellig gebeuren dat dit jaar al voor de 54e maal plaatsvindt.
Vorig jaar waren er zo'n 650 deelnemers. Voor de derde keer achtereen vraagt iedereen zich
af of het evenement dit jaar voor het laatst kan plaatsvinden op de Speelweide ... (i.v.m . de
voorgenomen saneringswerkzaamheden en de verplaatsing van de sportvelden.)
Het parcours van deze pittige cross is uitgezet langs de vijvers, door de bossen en over de
heuvels van natuurgebied Anna's Hoeve.
Er zijn 2 wedstrijden en 4 prestatielopen, met de volgende starttijden:
12.00 u. KNAU wedstrijd 3 km (Senioren en Junioren AlB)
12.30 u. KNAU wedstrijd 9 km (mannen/vrouwen Senioren en Veteranen)
13.30 u. Prestatieloop 1700 m. Oeugd 6 tlm 12 jaar)
14.00 u. Prestatieloop 3,6 of 9 km.

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via:

go.to/annashoeve

-12-

In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september,
precies om middernacht, zijn veel bewoners van HilversumOost opgeschrikt door geknal van een kort maar oorverdovend vuurwerk. Dat bleek te horen bij een feestje van de
omroep BNN, sinds enige tijd gevestigd in de Arendstraat,
die hiermee zijn driejarig bestaan vierde. Voor dit vuurwerk
was vergunning verkregen van de gemeente Hilversum.
De ambtenaar die deze vergunning namens B&W had verstrekt,
had er even niet aan gedacht dat de plaats waar het vuurwerk
zou worden afgestoken (bij een vijver in Anna's Hoeve) geen gemeentegrond is, maar een
natuurgebied in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat (GNR) . Bij het GNR wisten ze
van niets. Het GNR zou zo'n vergunning nooit hebben verstrekt. Bovendien heeft de gemeente
verzuimd om regels te geven voor de maximale sterkte van het vuurwerk, en voor de
berichtgeving aan omwonenden. Op slechts enkele tientallen adressen rondom de Arendstraat
waren de bewoners gewaarschuwd. Tot op anderhalve kilometer afstand schrokken er mensen
wakker van de knallen!
Evenals de bewonersgroep Bodemvogels heeft het bestuur van de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve bezwaar gemaakt tegen het verstrekken van de vergunning. Weliswaar mosterd na
de maaltijd, maar het bestuur wil op papier bevestigd zien dat de gemeente deze vergunning nooit
had mogen verstrekken.

ANNA1S HOEVE OP DE VRIJETIJDSMARKT
Op zaterdag 8 september was onze vereniging (al weer voor de zevende keer) present op de
Hilversumse Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest. De weersverwachting was zeer ongunstig,
maar ondanks een paar buitjes viel het weer alleszins mee.
Ditmaal was er geen aquarium met watersalamanders, maar de door een van onze leden verzorgde
"biologische aankleding" van ons stalletje trok de aandacht van veel passanten. Vooral het stuk
boomstronk vol paddestoeltjes: een waar pronkjuweel!
Onze aanwezigheid heeft ons weer een stukje naamsbekendheid en ook een paar nieuwe leden
opgeleverd.

HET BOSWERK IN ANNA1S HOEVE
Het vrijwillige boswerk in Anna's Hoeve zit momenteel "in een dipje". Het zit de vrijwilligersploeg
dit jaar niet mee. In het voorjaar moest het clubje zo'n drie maanden noodgedwongen op non-actief
wegens de MKZ-crisis. Vóór de zomervakantie is er daarna een inhaalslag geleverd. Met een flink
aantal deelnemers is op een aantal dagen heel veel Amerikaanse vogelkers en zwerfvuil uit het
natuurgebied verwijderd.

»

-13Sinds de zomervakantie zit de klad er een beetje in.
Diverse trouwe helpers kunnen om diverse redenen niet
(of niet regelmatig) meer komen helpen. Was het groepje
mensen waarop we een beroep kunnen doen maar wat
groter. Dan zou er niet zoveel nuttig werk blijven liggen. ,
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Zin om eens mee te doen? Coördinator Meijndert
Ruitenberg verwelkomt u bij wijze van spreken met
open armen (tel. 6832 762). De vaste werkmiddag
. ........ ......""""
is de 2e woensdag van de maand, van 13.30 tot 15.30
uur, met halverwege een chocolade-met-koek-pauze.
In onderling overleg worden soms extra werkmiddagen afgesproken. Materiaal is aanwezig en
ervaring is niet vereist.
,
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MOSSEN, KORSTMOSSEN EN PADDESTOELEN

- EEN EXCURSIE Zondag 14 oktober was een prachtige dag voor deze themawandeling over Anna's
Hoeve: een graad of 20 en geen neerslag. Onder leiding van Freek Stegehuis, een
kenner op dit gebied, gingen 27 deelnemers, onder wie twee jonge kinderen die met
een wegwerpfototoestel mosformaties en paddestoelen vastlegden, op pad voor veel
kleine en grote ontdekkingen .

Haarmos

In heel Nederland komen zo'n 800 mossen en korstmossen voor, in het Gooi
ongeveer 140, en op Anna's Hoeve 30 à 40. Dat laatste is geen slechte score. De heer
Stegehuis toonde zich een enthousiaste begeleider, die veel over mossen,
korstmossen en paddestoelen wist te vertellen .

Paddestoelen en zwammen zijn schimmels, een groep organismen naast planten
en dieren. Mossen zijn plantjes, die zich vermenigvuldigen door sporen .
Korstmossen zijn iets heel anders, een samenlevingsvorm tussen een schimmel en
een wier, die zich niet los van elkaar kunnen vermeerderen. Omdat korstmossen
hun voedsel rechtstreeks uit neerslag halen zijn ze zeer gevoelig voor vervuiling.
Dus: als ergens korstmossen voorkomen is het met de kwaliteit van het regenwater
misschien nog niet zo slecht gesteld.
Een greep uit de mossen en korstmossen die gezien en benoemd zijn: klein ladderVeenmos
mos, groot laddermos, thujamos (bijzonder, want vrij zeldzaam), haarmos, pluismos,
sterrenmos, kokertjesmos, gaffelmos, priemmos, heidelucifertje, leermos (ook bijzonder, en voor
de heer Stegehuis een verrassende ontdekking), haakjesmos, klauwtjesmos,
knikmos. Voor de cijfermaniakken onder u: de heer Stegehuis heeft de groep
attent gemaakt op 25 mossoorten, 12 verschillende korstmossen en 23 soorten
paddestoelen en zwammen. In twee uur tijd!

Rendiermos
(korstmos)

Om al die verschillende (korst)mossen te ontdekken, moet de grond en detail
afgespeurd worden. Goed kijken is een eerste vereiste. De groep liep dus
voortdurend enigszins voorovergebogen, achter de heer Stegehuis aan, die af
en toe een stukje mos lospulkte om dat door een piepklein loepje te bestuderen en zo ook te determineren .

»

-14Er werden ook diverse paddestoelen en zwammen aangewezen.
Veel honingzwammen in allerlei stadia van hun ontwikkeling, zwavelkopjes,
vliegenzwammen, stinkzwammen, ijszwammetjes (die bij aanraking koud
aanvoelen), russula's, boleten, elfenbankjes, berkenzwammen, tonderzwammen, dennenmoorders. De heer Stegehuis legde uit dat zwammen
en paddestoelen in drie groepen kunnen worden ingedeeld:
(I) parasieten, die alleen zieke of zwakke bomen aantasten;
(2) zwammen die bomen behulpzaam zijn bij het opnemen van voedsel;
(3) saprofieten, die dood hout en ander dood materiaal (vogel veren ,
uitwerpselen - vandaar die geheel beschimmelde hondendrollen!)
Honingzwam
opruimen.
In deze laatste groep zijn er die de bast van een
dode boom verwijderen en zo de weg vrijmaken voor andere saprofieten,
....\,.
die de buitenkant van de eigenlijke stam verteren, die weer andere saprofieten de gelegenheid bieden om de binnenkant van het hout te verwerken.
Ondertussen nemen ook allerlei insecten bezit van de boomstam, die op
hun beurt weer gegeten worden door spechten, die met hun gehak de
boomstam uiteindelijk verpulveren. Zo gaat het verteringsproces steeds
maar door: niets gaat verloren en elk organisme heeft zijn taak.
Deze uitleg is misschien te globaal, maar bewijst maar weer dat in de
natuur alles in elkaar grijpt, zoals bij een legpuzzel: elk stukje heeft zijn
Berkenzwam
functie en er mogen geen stukjes ontbreken. In een bos
mogen ook geen stukjes ontbreken: zaden en sporen,
ontkieming, groei van klein tot groot, aantasting van zwakke of oude organismen,
sterfte, vertering, alles moet er zijn. Dan kunnen er allerlei planten, dieren en
schimmels leven. Daarom zijn er op Anna's Hoeve her en der bomen omgetrokken,
en worden dode en rottende plantendelen expres gelaten voor wat ze zijn. Zo komt
er variatie: veel verschillende paddestoelen, veel verschillende vogels, en naar we
hopen veel verschillende planten.

judasoor

U ziet het: zo'n excursie is heel leerzaam! Onze dank gaat uit naar de heer Stegehuis,
die zijn kennis met ons wilde delen. Onze excuses gaan uit naar de kikker en de pad
die zich onder hun boomstam veilig waanden en door ons bezoek danig in de war
raakten. Gelukkig voor hen duurde de storing niet lang.
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Bekertjesmos
(korstmos)

DE LAATSTE GANS IN ANNA'S HOEVE
Ruim anderhalf jaar geleden waren er nog drie ganzen in Anna's Hoeve. Meestal in of aan de rand
van de Speelweidevijver. Begin april 2000 is er één overleden (waarschijnlijk na een aanrijding), en
waren er nog maar twee. Afgelopen zomer (begin juli) waren er van één van de twee ganzen alleen
nog maar een paar veren terug te vinden. Over het lot van deze gans is verder niets bekend.

»

-15Enkele trouwe bezoeksters van Anna's Hoeve, tevens lid van onze
vereniging, hebben zich het lot van de laatst overgebleven gans
aangetrokken. Omdat ganzen altijd in groepsverband leven, gaan
zij er van uit dat deze eenling nu een gansonwaardig leven leidt.
Dit zou zelfs te horen zijn aan het geluid dat de gans maakt.
Diverse telefoontjes naar verschillende instanties leverden geen
resultaat op. Maar één van de dames vond het Vogelasiel in
Naarden in principe bereid om een gans naar Anna's Hoeve over
te brengen. Helaas bleek men uiteindelijk geen gans beschikbaar
te hebben waar vrijelijk over beschikt kon worden .
Vervolgens werd een kinderboerderij bereid gevonden de gans in Anna's Hoeve weg te vangen en
een nieuw onderkomen te geven. Dat zou een mooie oplossing zijn. Als volgend jaar de sanering
van de vijvers begint, zou er voor de gans immers tóch een nieuw plekje gevonden moeten
worden . (Hetzelfde geldt overigens voor de vele vissen in de vijvers, en voor de schildpadjes!)
Begin oktober is geprobeerd de gans met voer te lokken. Het dier was echter kennelijk zó
verwend door de vele gansvoerende wandelaars van Anna's Hoeve, dat dit niet is gelukt. Misschien
heeft hij het in zijn eentje toch zo slecht nog niet in Anna's Hoeve ... ? Komende winter wil men
een nieuwe poging wagen .
Het aantal ganzen in Anna's Hoeve is de laatste jaren steeds verder afgenomen. In 1994 waren het
er nog 23! Dat waren er in feite teveel voor de begroeiing rondom de vijver. Het zal geen toeval
zijn dat de hoeveelheid riet (met name in de slurf van de Speelweidevijver naar het dammetje) de
laatste jaren aanzienlijk is toegenomen .

FIETS MEE VOOR NATIONAAL PARK!
Tot en met maart 2002 (de maand van de gemeenteraadsverkiezingen) organiseert de Werkgroep
Behoud Heuvelrug iedere eerste zondagmiddag van de maand een fietstocht door de Goois
natuurgebieden .
De Werkgroep ijvert ervoor om verdere aantasting van de Gooise natuur te voorkomen. De
Gooise natuur maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug: het natuurlint vanaf de Grebbeberg bij
Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. De Utrechtse Heuvelrug vormt, inclusief het Gooi, een
belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. De Werkgroep streeft
naar de instelling van een Nationaal Park voor de hele Utrechtse Heuvelrug.
Eén van de smalle stukken in de ecologische verbinding voor planten en dieren is Anna's Hoeve. De
Werkgroep is dan ook sterk gekant tegen de bouwplannen voor Nieuw Oost, en hoopt brede
steun voor (onder meer) dit standpunt te verwerven .
De natuurfietstochten beginnen om 14.00 uur onderaan de Crailosebrug (aan de kant van de hei),
en eindigen omstreeks half vijf bij de ingang van Anna's Hoeve (Anthony Fokkerweg hoek
Liebergerweg). Fiets eens mee!
Nadere informatie bij Paul D ijkstra, Staringlaan 28 a, 121 ~- BS Hilversum, tel. 6233 000, e-mail
dijkstrappj@hotmail .com
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ANNA'S HOEVE PUZZEL
De getallen geven aan uit welk vakje u een letter moet nemen. Als u de puzzel goed oplost
verschijnt er in de oplossingsbaJk de naam van een fraai park in Hilversum, aangelegd in 1919.
Succes!
Oplossingsbalk:

1

ABC

4

JKL

7

STU

2

DEF

5

MNO

8

VWX

3

GUl

6

PQR

9

YX

DIJKEN EN BOMENRIJEN VANGEN VEEL WIND
Zonder dijken en bomenrijen zou het in Nederland gemiddeld tien procent harder waaien. Dat
stellen onderzoekers van de vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ingenieur Joost de Jong, dr. Arjen de Vries en dr. Wim Klaassen onderzochten de invloed van
obstakels op het afremmen van de wind in Nederland en publiceerden hun resultaten in het
vaktijdschrift Boundary Layer Meteorology. Tot hun verbazing is de afremming door bomenrijen en
dijken veel groter dan tot nog toe werd aangenomen. De windsnelheid aan het aardoppervlak
wordt sterk beïnvloed door de zogenoemde aërodynamische ruwheid van de aarde. Die wordt op
haar beurt bepaaJd door de oppervlakteruwheid - een stad, een bos, een zee, een grasveld - en
door de hoogte en hoeveelheid van obstakels aJs bomenrijen , dijken en heuvels. Deskundigen
hebben aJtijd gedacht dat bomenrijen en dijken aJleen lokaaJ invloed uitoefenden en dat de
grootschalige aërodynamische ruwheid van Nederland vooraJ door de oppervlakteruwheid bepaaJd
werd. Dat blijkt dus niet het gevaJ. In grote delen van Nederland wordt ze gedomineerd door
bomenrijen en dijken. Dat is het gevaJ in het Groene Hart, Friesland, de Achterhoek, langs de Ijssel
en op de Waddeneilanden.
Op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvelrug zorgen bossen ervoor dat het minder hard waait. In
Zuid-Limburg en ten oosten van Nijmegen remmen vooraJ heuvels de wind af. Gemiddeld blijkt de
invloed van bomenrijen en dijken in Nederland even belangrijk aJs die van de oppervlakteruwheid.
De onderzoeken hebben belangrijke gevolgen voor weer- en klimaatvoorspellingen,
neerslagberekeningen en voor het schatten van de potentie van windenergie.

Uit maandblad EOS

,.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

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

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

08006586734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemecn.t~

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Party restaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
Secretariaat:

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ........................................................................... .
Adres:
Postcode:

Plaats: ............................................ .

(01-4)
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Koerier
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 10, nummer I, 2002
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht' 7 april '984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 3 I, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.
minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo

Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, r 223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: r maart 2002
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
(~, of www.annas-hoeve.tk
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Nieuwe planschets voor Nieuw Oost.
Plan-Rui jssenaars volslagen onacceptabel.
Chronologie van een plan.
Uit het TV N.-H. Nieuwsjournaal van 20-/2-200 I
Sprookje.
Ledenvergadering op 22 april.
Gemeenteraadsverkiezingen.
Standpunt van WO, PvdA, CDA, Groenlinks, D66 en ChristenUnie-SGP.
Onze conclusie uit de partijstandpunten.
Waterstand van de vijver.
Eerder gepubliceerd via Internet ... :

19
20

Peilschaal gestolen uit Anna's Hoeve - Ijsvogel waargenomen in Anna's Hoeve Laatste gans uit Anna's Hoeve verdwenen - 3 februari Lucas Reijnders in het Pinetum. Gemeente onderzoekt nieuwe weg door Anna's Hoeve - Parkeerterrein rest. opgedeeld.

6
8
10
11
12
13

21
22
23

Geschiedenis van Anna's Hoeve op lokale TV
Lezers aan de schrijftafel: Hilversum Nieuw Oost.
'Waterbeurs" in het Raadhuis op 20 maart a.s.
Foto- en verhalenwedstrijd "Het water in de buurt".
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Mi Ii eu klachtentelefoon ,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: 900 exemplaren.
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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NIEUWE PLANSCHETS VOOR NIEUW OOST
Op dinsdagavond 18 december 200 I zijn in een extra vergadering van
de raadscommissies Stad en Verkeer de plannen onthuld die architect
Hans Ruijssenaars heeft gemaakt voor project Hilversum Nieuw Oost.
Ruijssenaars is afgelopen voorjaar benoemd tot stedenbouwkundig
coördinator voor Nieuw Oost en stadsvernieuwingsproject Liebergen.
De schets van Ruijssenaars, die is bedoeld als aanzet voor het op te
stellen Masterplan Nieuw Oost, wijkt sterk af van de Structuurvisie die
de gemeenteraad op 8 november 2000 heeft vastgesteld.
B&W van Hilversum beschouwen de nieuwe schets als "een verbetering
van de Structuurvisie" en hebben opdracht gegeven de inhoudelijke,
financiële en juridische haalbaarheid ervan te onderzoeken .
Voor de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en de sportverenigingen HSV Wasmeer en W
De Zebra's zijn de nieuwe plannen volstrekt onaanvaardbaar. Dat er voor de plannen enig
maatschappelijk draagvlak zal ontstaan is dan ook hoogst onwaarschijnlijk.

SPORT
Volgens het plan-Ruijssenaars krijgen de sportverenigingen samen slechts
vier voetbalvelden, in de lengterichting langs de spoorbaan gesitueerd.
Het worden kunstgrasvelden , die zeer intensief bespeeld kunnen worden .
Om deze velden te kunnen aanleggen moet ruim 2 hectare bos van Anna's Hoeve worden gekapt
en moet de Bult van Dudok verdwijnen. De sportvelden strekken zich uit tot het pad dat van de
tweede brug (bij het parkeerterrein van het restaurant) tot aan de spoorbaan loopt.
De zuidelijke oeverstrook van de Verbindingsvijver wordt toegangsweg en parkeerterrein.
De geprojecteerde sportvelden overschrijden ruimschoots de contourgrens in het Streekplan. In
2002 wordt een nieuw Streekplan vastgesteld, waarin de contour zou moeten worden aangepast .
Volgens de Structuurvisie zouden er 6 voetbalvelden komen van een gras-kunstgrasmengsel
(wetra) , op het gebied van de Speelweide en de Speelweidevijver (een ongeveer vierkante locatie).

WONINGBOUW
In de schets-Ruijssenaars is een aanzienlijk groter deel van Anna's Hoeve bestemd voor
woningbouw. Volgens de Structuurschets zouden er ca. 750 woningen komen op het gebied van de
huidige Rioolwaterzuivering, inclusief de driehoekige accumulatievijver. Ruijssenaars laat het
oostelijke puntje van de accumulatievijver onbebouwd, maar projecteert ook woningen op de
noordelijke helft van het Speelweidegebied, de helft van de Vijver met het Witte Strandje, en een
deel van de Oude Poel. In totaal komen er ca. 850 woningen.

VERKEER
Volgens de Structuurvisie zou het afgesloten deel van de Liebergerweg, al tientallen jaren alleen toegankelijk voor fietsen en bromfietsen, geen functie krijgen voor doorgaand verkeer. Ruijssenaars verdeelt echter het doorgaande
verkeer van en naar de Zandheuvelweg (Baarn) over de Minckelersstraat en de Liebergerweg,
zodat de zgn. Knoop Oost, de vroegere Venetakruising, geheel opnieuw zal moeten worden
ingericht.
>>

-4-

OUD (acceptabel) >
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Structuurbeeld uit de Structuurvisie (raadsbesluit 8 nov. 2000).
Met icoontjes worden zes gebieden aangeduid Van boven
naar beneden:
I. Gronddepots, in te richten
als nieuw recreatiegebied
2. Woningbouw (het terrein
van de oude rioolwaterzuivering (RWZI) en
accumulatievijver)
J. Nieuwe RWZlmeteen
recreatiefin te richten
overstortgebied
4. Aantrekkelijk stedelijk
uitloopgebied
5. Nieuw sportcomplex
6. Anna's Hoeve, na sanering
van de vijverbodems in te
richten voor hoogwaardig
recreatiefgebruik

:

I
j'
.:..:;~

~

.::: nieuwe

~ebouwing

- - - '" oude waterzuivering

grote
nieuwe
vijver

< NIEUW (verwerpelijk)
Tekening (op iets grotere
schaal) naar de ontwerpschets
van architect prof. Hans
Ruijssenaars.
(Tekening: Hettie 8arlo)

•
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RIOOLWATERZUIVERING
In de Structuurvisie was een nieuwe rioolwaterzuivering
geprojecteerd op de plek waar nu de zuidelijke velden van
HSV Wasmeer liggen, grenzend aan het Wasmeer.
Ruijssenaars projecteert de nieuwe zuivering in het bos
achter Philips, dat thans deel uitmaakt van het beschermde
natuurgebied van de Laarder Wasmeren. De beschermde
status krachtens de Natuurbeschermingswet zal voor dit stuk
bos dus moeten worden opgeheven, en ook hier zal de contourgrens in het Streekplan moeten worden aangepast.

NIEUWE VIJVER
Op de plek waar volgens de Structuurvisie de nieuwe zuivering zou komen, projecteert
Ruijssenaars een grote en diepe nieuwe vijver, die drie functies in zich verenigt:
I. Winplaats voor zeer veel zand, nodig voor de aanleg van de woonwijk en het nieuwe
sportcomplex.
2. Infiltratiegebied: een vijver waarin water uit het regenwaterriool kan wegzakken naar het
grondwater. Dat mag na de waterbodemsanering namelijk niet meer in het Laarder Wasmeer.
Bovendien verdwijnt immers de Speelweidevijver, die nu ook als infiltratievijver dient (evenals
de andere vijvers van Anna's Hoeve, die blijven bestaan).
3. Recreatiegebied, met een strandje op het zuiden.

VERSTERKING ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR
Ruijssenaars neemt de door het Goois Natuurreservaat (GNR) voorgestelde maatregelen,
beschreven in een rapport van bureau Waardenburg, volledig over, inclusief verlegging van de Weg
over Anna's Hoeve en aanleg van een ecoduct.
Hij voegt nog enige maatregelen toe, waaronder het herstellen van de wandelverbinding tussen
Anna's Hoeve en landgoed Monnikenberg, door aanleg van een tunneltje onder de spoorbaan bij
het pad over de tweede brug dat nu doodloopt op de spoorbaan. Zo'n tunneltje heeft in de eerste
plaats recreatieve waarde, maar kan mede dienen om de ecologische noord-zuidverbinding te
versterken.

FINANCIERING
Tot nu toe heeft de gemeente de investeringskosten voor de natuurmaatregelen niet meegenomen in de financieringsplannen voor Nieuw
Oost. Dit bracht het risico met zich mee dat alles van project Nieuw
Oost zou worden uitgevoerd, behalve de maatregelen voor de natuur.
Dit is de waarschijnlijk de voornaamste reden waarom het GNR al anderhalf jaar lang weigert om
met de gemeente een intentie-overeenkomst af te sluiten. Doordat het plan-Ruijssenaars meer geld
oplevert en ook kosten bespaart (door goedkope zandwinning!), kan nu worden geprobeerd om
wel tot één financieel totaalplan te komen.
Tot zover de hoofdlijnen van de plannen volgens de schets-Ruijssenaars.
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PLAN-RUIJSSENAARS VOLSLAGEN ONACCEPTABEL
Voor de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zijn veel onderdelen van plan-Ruijssenaars
volslagen onacceptabel.
Zij zijn ook faliekant in strijd met onze Standpuntenlijst, die al bijna drie jaar lang bij de gemeente
bekend is, en waaruit wij citeren:

•
•
•
•
•

Geen afgraving (ook niet gedeeltelijk) van de Bult met de trappen.
Sportvelden niet verder dan tot het bestaande pad onderlangs de Bult.
W7tte Strandje, ''Oude Poel" en Vijver bij het W7tte Strandje blijven bestaan.
Achter het W7tte Strandje blijft een heuvel/groenstrook bestaan van overal minimaal 50 meter.
De Liebergerweg wordt voorbij de slagboom een onverhard fietspad met wandelpad, en ter
weerszijden een ruime kruidenberm.

Het idee om de sportvelden, met al het bijkomende verkeer en de verlichting, als een speer in het
natuurgebied te laten steken, is te dol voor woorden. De sportclubs willen óók absoluut niet op
deze wijze het bos ingestuurd worden! Ruijssenaars beschouwt sportvelden als "semi-natuur". Hoe
bedenkt hij het: kunstgrasvelden (een rol rubber) met daarlangs felle lampen, een verkeersweg en
een parkeerstrook. Wat een semi-natuur!
Ook het opofferen van de Vijver met het Witte Strandje en de Oude Poel voor woningbouw is
compleet onbespreekbaar. De Oude Poel is een oorspronkelijk grondwaterven dat al voorkomt op
kaarten van het Gooi van eeuwen geleden.
Ruijssenaars gebruikt voor zijn bouwvlek doodleuk ca. 3 hectare van het voormalige gebied van
jonkheer Kretschmar van Veen. Dit gebied mag daarvoor helemaal niet gebruikt worden. Vóór de
verkoop van zijn bosgrond aan Hilversum is bedongen dat de gemeente het aangekochte gebied
nooit of te nimmer mag gebruiken voor woningbouw of bedrijven. De gemeente heeft toen
toegezegd het gebied uitsluitend te zullen bestemmen als "wandel bosch". Bij het metersdikke
dossier dat de gemeente aan de heer Ruijssenaars heeft gegeven, zat vast niet de koopacte uit
1932.
Volgens de Structuurvisie zou bijna 7 hectare van natuurgebied Anna's Hoeve moeten wijken voor
de aanleg van sportvelden. Volgens de schets-Ruijssenaars verdwijnt meer dan 10 hectare van
Anna's Hoeve voor sportvelden en woningbouw.
Bij de overdracht van Anna's Hoeve aan het GNR (1992) heeft het GNR bedongen dat grondruil
zou worden toegepast als er voor de bodemsanering en herinrichting van het gebied natuurgebied
zou moeten verdwijnen. Volgens de Structuurvisie zou er inderdaad evenveel nieuw natuur- en
recreatiegebied terugkomen: óók bijna 7 hectare. Er is in het plangebied helemaal geen ruimte om
de ruim 3 extra hectare die van natuurgebied Anna's Hoeve worden afgehakt, elders te
compenseren. Wij vrezen dat de gemeente gaat proberen het GNR genoegen te laten nemen met
minder "kwantitatieve" compensatie, in ruil voor "kwalitatieve" compensatie. Met andere woorden:
wel versterking van de natuur aan de oostkant, maar ten koste van de hoeveelheid natuur aan de
westkant van het gebied. Ook dit is voor ons onaanvaardbaar.
Wie de eerste pagina's van de gemeentelijke wegwijzer doorleest (het rode boekje 'Wegwijs in
Hilversum 2001-2002", of een iets oudere editie), krijgt tranen in de ogen van de bewoordingen
waarin de gemeente de groengordel rondom de stad bezingt. Maar intussen beraamt het
gemeentebestuur zonder blikken of blozen de ene na de andere aanslag op de groene randen van
Hilversum.

»
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Anna's Hoeve van bouwmeester W.M. Dudok onherstelbaar te verminken . Dat het later (in de
oorlogsjaren en in de jaren vijftig) aangelegde Speelweidegebied moet verdwijnen, is al erg genoeg.
Het oorspronkelijke ontwerp van Dudok (dat volgens de Structuurvisie geheel behouden zou
kunnen blijven) is van een buitengewone gaafheid, en heeft een aanzienlijke cultuurhistorische
waarde. Dat B&W hier kennelijk blind voor zijn is voor een normaal mens niet te bevatten.
De gemeente Hilversum koketteert graag met de creaties van Dudok, maar kennelijk alléén als het
ze goed uitkomt!

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
Bij de besturen van de sportverenigingen Wasmeer en De Zebra's en bij het bestuur van de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve was in de afgelopen jaren, ondanks de droefenis over het
teloorgaan van de oude sportlocaties resp. een stuk natuurgebied, een zeker draagvlak ontstaan
voor de plannenmakerij van de gemeente. Verantwoordelijkheidsgevoel jegens het algemeen
belang speelde daarbij een grote rol.
De Structuurvisie wordt breed gedragen en is als compromis tot stand gekomen . Dat men hieraan
voorbij gaat is voor ons niet te accepteren. Bij een gunstige invulling van de plannen zoals
beschreven in de Structuurvisie zouden de besturen deze plannen beslist bi j hun leden verdedigen.
De gemeente is nu wel zó ontzettend dom bezig! Het maatschappelijk draagvlak dat er was, lijkt nu
compleet te zijn weggeslagen .
De drie verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten elkaar vanaf nu waar
mogelijk te helpen bij het bestrijden van de plannen op basis van de schets-Ruijssenaars. De
afgedwongen openbaarmaking van de nieuwe plannen is het eerste resultaat. De Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve beraadt zich nu op actie. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht:
een gelegenheid die niet onbenut zal blijven.
Dat op grond van nieuwe ontwikkelingen (lees: tegenvallende kostenramingen) bepaalde wijzigingen op de Structuurvisie onvermijdelijk zullen zijn , willen wij best accepteren . Maar een Masterplan op basis van de schets-Ruijssenaars kan geen uitgangspunt zijn voor de uiteindelijke oplossing.

"Verbetering" van de Structuurvisie: Peperdure woningen op het

~tte

Strandje en de Oude Poel

•
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CHRONOLOGIE VAN EEN PLAN
Onbekend (augustus-september?):
Architect Ruijssenaars legt zijn schets voor aan de ambtelijk
projectleider voor Nieuw Oost.

/7-/0-200/
De heer Ruijssenaars presenteert zijn plan aan B&Wen
GNR (datum later vernomen)

06-11-200/
Presentatie (onder geheimhouding) van Ruijssenaars
aan afgevaardigden van HSV Wasmeer, W De Zebra's
en de Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve. De verenigingen beargumenteren de noodzaak van spoedige
openbaarmaking van de hoofdlijnen van het plan.
Ruijssenaars heeft hier geen enkel probleem mee.
De ambtelijk projectleider zegt toe te proberen het
plan openbaar te kunnen maken tijdens de geplande
avond van Albertus Perk.

14-//-200/
De Klankbordgroep (afgevaardigden van belanghebbenden) krijgt het plan onder geheimhouding
gepresenteerd door de projectleider. (Ruijssenaars is in het buitenland.)

27-//-200/
Avond van Albertus Perk. De projectleider krijgt vanuit de zaal de vraag of supervisor Ruijssenaars
al een plan gemaakt heeft. Dit wordt niet ontkend, maar details kunnen (naar schatting tot februari)
niet gegeven worden. (Vermoeden, naderhand bevestigd uit betrouwbare bron: Wethouder
Nagel wil het plan pas na de gemeenteraadsverkiezingen openbaar maken.)

04-/2-200/
De voorzitters van HSV Wasmeer, W De Zebra's en de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
sturen aan B&W een brief waarin wordt uitgelegd dat zij zich vanaf I jan. 2002 niet meer gebonden
achten aan hun zwijgplicht t.a.v. de hoofdlijnen van plan-Ruijssenaars.

/4-/2-200/
De redactie van de Anna's Hoeve Koerier nodigt de 7 plaatselijke politieke partijen uit om in de
Koerier van februari het standpunt van de partij weer te geven over de toekomst van natuurgebied
Änna's Hoeve.

/4-/2-200/
Langs informele weg wordt bekend dat op 18-12-2001 een extra vergadering zal plaatsvinden van
de gecombineerde raadscommissies Stad en Verkeer & Buurt, gewijd aan plan Nieuw Oost. (Later
vernomen: De vergadering was op I 1-12-200 I aan de raadsleden aangekondigd als een besloten
vergaderi ng.)

/8-/2-200/
Leden van de Klankbordgroep ontvangen een brief dd. 14-12-0 I waarin zij worden gewezen op de
extra vergadering van 18-12-200 I die zij kunnen bijwonen.

/8-/2-200/
Presentatie van Ruijssenaars aan de gecombineerde raadscommissies. Wethouder Nagel
presenteert een gemeentelijk persbericht gedateerd 19-12-2001 met de kop: "Zoveel mogelijk
>>
natuurgebied behouden".
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/8-/2-200/
Nieuws over plan-Ruijssenaars en commentaar van de Vereniging tot Behoud van Änna's Hoeve
worden geplaatst op de website van de Vereniging.

/9-/2-200/
De website wordt aangevuld met de Schets van Ruijssenaars.

/9-/2-200/
Groenlinks afdeling Hilversum publiceert een persbericht. "Onbegrijpelijk en onverstandig. Dat
vindt Groenlinks van het besluit van het college van B&W om de ontwerpschets van de heer
Ruijssenaars voor Hilversum Nieuw Oost verder uit te werken ."

20-/2-200/

De Gooi-en Eemlander

De Gooi- en Eemlander publiceert een artikel met
een onjuiste tekening. En volgens de tekst zaJ "de
bekende Berg van Anna's Hoeve worden afgegraven". De krant wijdt ook aandacht aan het
commentaar van onze vereniging, onder de kop "Gemeente is dom bezig".

20-/2-200/ (herhalingen op 2/-/2-200/ tot /8 uur)
"Bewoners Hilversum vechten voor groen". 2'12 min. van het TV Noord Holland Nieuwsjournaal
zijn gewijd aan Nieuw Oost. (Zie elders in dit nummer.)

2/-/2-200/
De Woon bode publiceert een artikel, met de Schets van Ruijssenaars.

22-/2-200/
De Gooi- en Eemlander plaatst een ingezonden brief van de secretaris van onze Vereniging, met
correcties op het krantenbericht van 20-12-200 I.

22-/2-200/
D66 Hilversum stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W. De partij vindt o.m. dat het
college de verkeerde weg inslaat en dat de nieuw gekozen lijn van het college ter advisering aan de
raad moet worden voorgelegd.

'Verbetering" van de Structuurvisie: Ruim twee hectare bos kappen voor nieuwe sportvelden

•
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UIT HET TV N.-H. NIEUWSJOURNAAL VAN 20-12-200 I

Nieuwslezeres: Verzet tegen nieuwbouwplannen in Hilversum Oost. In Anna's Hoeve, een park
waar ook sportvelden in liggen, zijn 850 woningen gepland. Omwonenden zijn boos, omdat een
deel van het huidige groen moet verdwijnen.
Maria Straatsma (interviewster): Hilversum heeft woningen nodig. Vorig jaar werd daarom een
ontwerpschets gemaakt voor nieuwbouw in Anna's Hoeve, een park in Hilver sum Oost.
Jan Nagel: Het eerste plan had natuurlijk een behoorlijk draagvlak, maar nu komt er een plan van
niet de eerste de beste, want professor Ruijssenaars heeft een reputatie en werkt ook een beetje in
de lijn van de vorige stadsarchitect Dudok. Het plan dat hij ontvouwd heeft, heeft een aantal
onmiskenbare voordelen . Behoud van de natuur, afgrenzen van de stedelijke bebouwing. Er zijn
ook bezwaren van andere belanghebbenden, die zie ik ook wel , en ik vind daar moeten we met
elkaar over gaan praten, met elkaar afwegen en dan op een gegeven moment tot een politieke
besluitvorming komen.

Maria Straatsma: Een nieuw plan dus. Een idee van architect Ruijssenaars dat deze week werd
gepresenteerd. Hij ontwierp 850 woningen en een nieuw aan te leggen park daarachter. De
sportvelden, die nu midden in het park liggen, moeten verhuizen naar een strook langs de spoorlijn .
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve maakt grote bezwaren tegen de nieuwe tekeningen ,
omdat een deel van het huidige park moet plaats maken voor de nieuwe sportvelden .
Meijndert Ruitenberg: Dit park heeft een hele grote waarde voor ons, voor natuur, voor recreatie.
Het is één van de weinige plekken waar je ook nog lekker met je hond kan wandelen . Dit is erg in
ontwikkeling.

Maria Straatsma: In het nieuwe plan is toch ook natuur?
Meijndert Ruitenberg: Ja, maar dan gaat de natuur verder weg. En dan wordt Anna's Hoeve
aangetast. De Anna's Hoeve is een creatie van Dudok, zeker de vijvers waar we dus nu met een
leuk bruggetje overheen lopen. Deze vijvers die worden in hun karakter aangetast en dat kan
gewoon niet.

Hans Ruijssenaars: Ik hoop uiteraard dat mijn werk later ook cultuurhistorische waarde heeft. De
geschiedenis gaat voort. Er was al een besluit genomen dat een deel van dat cultuurhistorische deel
van Dudok, want dat was dit deel van het plangebied, dat was al opgegeven. Dus het gaat eerder
om de vraag hoeveel en wat geef je op , en wat komt er voor terug? En dat is nou net de som die ik
heb proberen te maken. Meer natuur terug door beperkt op te geven.

Maria Straatsma: Een onderzoek naar de haalbaarheid van de nieuwe plannen is inmiddels
begonnen. Volgend jaar wordt besloten of het nieuwe ontwerp doorgaat.

•
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SPROOKJE
Er was eens een stadje, eigenlijk meer een uit zijn krachten
groeiend dorp, dat vele lange jaren een beroemd bouwmeester
binnen zijn grenzen had. Deze bouwmeester, Wam Martijn
Dokkum geheten, verrijkte het dorp met talloze schitterende
ontwerpen. Een raadhuis, vele scholen, woonwijken, openbare
gebouwen, een stadspark, en zelfs een landschapspark in de
natuur even buiten het dorp, aan de oostkant.
Over dat monumentale landschapspark gaat dit verhaal.
Het was een Monument dat al direct na zijn voltooiing alom
bewondering oogstte, want het was een meesterlijke combinatie
van schoonheid en bruikbaarheid. De dorpelingen sloten het,
bij wijze van spreken, direct in hun hart. Een extra bijzonderheid van dit Monument was de
grote aantrekkingskracht die het ook op de jeugd had.

Het Dorpsbestuur had in de buurt van het Monument nog wat terrein braak liggen, en besloot
een kleine tien jaar later om het Monument hiermee uit te breiden. Er werd als het ware een
nieuwe vleugel aangebouwd. Het Monument werd daardoor nog fraaier.
De jaren verstreken. Zoals vele creaties van bouwmeester Dokkum, begon het Monument te
lijden aan gebrekkig onderhoud. Niettemin, naarmate de bomen groeiden en de omgeving
verwilderde, won het Monument nog aan schoonheid.
Het dorpsbestuur peilde regelmatig de meningen van de dorpsbewoners. Telkens weer bleek
dat minstens één van iedere vijf dorpelingen regelmatig het Monument bezocht om er van te
genieten.
Op zeker moment ontdekte het Dorpsbestuur dat er in en rondom het Monument een veelheid
van problemen begon te ontstaan. Wijze mannen bogen zich over de situatie, en na een aantal
jaren zag bijna iedereen in dat er maar één oplossing was. Het zou onontkoombaar zijn om de
nieuwe vleugel van het Monument weer af te breken. Want braakliggende grond was er allang
niet meer i n het dorp.
Met pijn in het hart stemden zelfs de trouwste vrienden in met het op handen zijnde verlies
van het later toegevoegde deel van hun geliefde Monument. Gelukkig zou het oorspronkelijke
Monument, in al zijn schoonheid en luister, geheel intact blijven. Er werden zelfs plannen
gemaakt om het een opknapbeurt te geven, zodat het nóg beter voor zijn taak berekend zou
»
zijn.

•
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De Dorpsraad nam met algemene stemmen een Besluit in deze geest. De dorpsoudsten hadden
de leden van de Dorpsraad verzekerd dat de schatkist van het dorp hier geen noemenswaardige schade van zou ondervinden. Sommige dorpsroadieden snapten dat niet; nog niet zo
lang tevoren hadden ze immers van de dorpsoudsten te horen gekregen dat de gemaakte
plannen wél een groot probleem voor de schatkist zouden opleveren.

Vlak na het besluit van de Dorpsraad kwamen er ineens nieuwe (??) feiten aan het licht.
Plotseling bleek er wel degelijk een fenomenaal groot schatkistprobleem te zijn. De wijze
mannen kwamen er niet meer uit. Ze besloten de hulp in te roepen van een nieuwe
bouwmeester, Han Rosseneer, die enkele jaren tevoren al een netelig dorpsprobleem tot veler
tevredenheid had opgelost.
Han Rosseneer ging aan de slag en kwam met een nieuw Plan. "We hakken gewoon een flink
stuk van het Monument af. Dan krijg ik de ruimte om een prachtige woonwijk te ontwerpen die
miljoenen florijnen extra opbrengt. Daarmee zijn alle problemen opgelost." Dat wel eens niet
iedereen blij zou kunnen zijn met deze vondst, kwam bij Rosseneer niet op. Over vijftig jaar
zou iedereen nog bewondering hebben voor het Plan dat hij had ontworpen. Hij wist ook zeker
dat zijn ontwerp geheel in de stijl van de grote Dokkum was. Hij had in zijn jeugd immers
Dokkum nog persoonlijk gekend!
Nu stond Dokkum bij zijn leven niet bekend als iemand die erg toeschietelijk was als het ging
om veranderingen aan zijn ontwerpen, of zelfs aan de omgeving van zijn creaties. Maar aan
hem kon het niet meer gevraagd worden, want hij was allang dood.
Natuurlijk zou wel aan de dorpelingen gevraagd kunnen worden wat die er van vonden.
Wat de dorpelingen er van vonden, en hoe het afliep, kan op deze plaats niet onthuld worden.
Want het slot van dit verhaal moet nog geschreven worden.
Geschreven in november 2001, uit frustratie over de door de gemeente opgelegde langdurige zw/ïgplicht

LEDENVERGADERING OP 22 APRIL

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging zal gehouden worden op maandagavond 22 april a.s., in de bovenzaal van de voormalige Ontmoetingskerk aan de Minckelersstraat.
Aanvang 19.30 uur. Noteert u dit alvast? De agenda komt in de volgende Koerier.

•
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op 6 maart wordt de nieuwe Gemeenteraad gekozen. Advies: Ga in ieder geval stemmen. Uw
mening is niet minder waard dan die van anderen . Stemt u niet, dan geeft u een stukje invloed weg
aan mensen die er anders over denken dan u. Het is maar een klein beetje, maar vele kleintjes
maken één grote.
De vraagstukken waar het gemeentebestuur mee te maken krijgt, liggen op zoveel verschillende
beleidsterreinen, en zijn vaak zo ingewikkeld, dat het niet voor iedereen eenvoudig is om de partij
te vinden die het best bij hem of haar past. Voor zover u de toekomst van natuurgebied Anna's
Hoeve (en van de natuur rondom Hilversum meer in het algemeen) wilt laten meewegen bij het
bepalen van uw stemkeuze, wil de redactie u graag haar mening geven.
Uit datgene wat de partijen in de afgelopen vier jaar hebben gezegd en gedaan heeft de redactie de
volgende conclusie getrokken.
•

De belangen van de natuur (inclusief Anna's Hoeve) zijn het veiligst in de handen van de partijen
ChristenUnie/SGP, D66 en Groenlinks (in alfabetische volgorde) . Als gevolg van de
busbaancrisis zijn deze partijen momenteel niet vertegenwoordigd in het college van B&W.

•

Het minst veilig is de toekomst van de natuurgebieden (inclusief Anna's Hoeve) bij de
collegepartijen Leefbaar Hilversum en PvdA.

•

De partijen WD (eveneens in de oppositie als gevolg van de busbaancrisis) en CDA (wel
vertegenwoordigd in het college) nemen op dit 'punt een middenpositie in.

De redactie heeft alle partijen uitgenodigd in het kort hun standpunten weer te geven over de
toekomst van Anna's Hoeve en het ontwerp van architect Ruijssenaars. De tijdig door ons
ontvangen bijdragen vindt u hieronder.

U

LEEFBAARHILVERSUM

*
L.H.:

Geen standpunt ontvangen.

*

VVD: Opzet-Ruijssenaars is veel te massaal
Hilversum is een dorp dat veel goeds te bieden heeft. Een van die goede dingen
is de prachtige omgeving met veel bos en heide. Het uitbreiden van Hilversum
mag niet ten koste gaan van de omringende natuur. De VVD wil de groene
grenzen van Hilversum streng bewaken. Nieuwbouw moet plaatsvinden
binnen de bebouwingsgrenzen én passen in de omgeving. Letterlijk zegt ons
verkiezingsprogramma: "Dus geen massieve blokkendozen of torenflats,
slechts in het centrum zijn enige hoogteaccenten acceptabel."
In Anna's Hoeve is er sprake van een specifieke problematiek. De bestaande
rioolwaterzuiveringsinstallatie is verouderd en dringend aan renovatie toe. Verder is er een
omvangrijke bodemverontreiniging. Beide knelpunten maken actie noodzakelijk. Met inachtneming
van ons verkiezingsprogramma heeft de VVD in principe geen bezwaar tegen verdere ontwikkeling i.c.
bebouwing van Anna's Hoeve. Hierbij moet wel aan een aantal strikte uitgangspunten en
randvoorwaarden worden voldaan. Voor de VVD zijn dit:
»

•
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(vervolg standpunt VVD)
Strikt handhaven van de bebouwingscontouren. Zo kan ook de ecologische verbinding tussen de
Utrechtse Heuvelrug en het gebied ten noorden van Hilversum redelijkerwijze in stand worden
gehouden;
een integrale wijk, met een goede overgang van "oud" naar "nieuw";
bouwen volgens het piramidemodel: een ruim opgezette wijk, waarbij kwaliteit het belangrijkste
criterium is. Het type woningen dat wordt gebouwd moet leiden tot doorstroming;
het respecteren van eerdere afspraken en de reeds gelopen inspraakprocedure.
De opzet van professor Ruijssenaars is in de optiek van de VVD veel te massaal. Bij het aantal
woningen in het plan wordt veel te veel de tmanciële problematiek, samenhangend met de kosten van
'renovatie en bodemsanering, als primaire uitgangspunt gehanteerd. De VVD vindt dat de kwaliteit het
primaire uitgangspunt moet zijn: beter een kwalitatief goede wijk, die wellicht meer kost of minder
oplevert, dan een wijk waar wij over 5 jaar spijt van hebben maar wel de eerstkomende 50 jaar mee
"opgezadeld" zitten!

*
NATUURlijk PvdA
De toekomst van de natuurgebieden is bij de PvdA in veilige handen. Zo hebben
we er destijds van harte aan meegewerkt ze over te dragen aan het Goois Natuur
Reservaat. Want de PvdA vindt dat een stad niet enkel een plek is om te wonen
en te werken; een stad kan niet zonder open natuur.

VDA

Wij denken dat de herinrichtingsplannen voor het gebied rond Anna's Hoeve goed zijn voor ons
milieu en goed voor de natuur. Laten we niet vergeten dat het project Hilversum Nieuw Oost niet in de
eerste plaats is voortgekomen uit de wens om woningen te bouwen. De gigantische milieuverontreiniging die het gebied teistert is de werkelijke reden voor een grondige, niet te vermijden sanering.
Zo'n enorme schoonmaakbeurt kost evenwel kapitalen. Om dat geld terug te verdienen is besloten
woningen te bouwen. Maar niet zonder dat er een herschikking van de omliggende terreinen komt,
zodat uiteindelijk de natuur erbij wint. En omdat de Hilversumse bevolking nieuwe woningen zeer
goed kan gebruiken, is dat dubbele winst.
Daarom heeft de PvdA positief gereageerd op de plannen die architect Hans Ruijssenaars in december
presenteerde. Omdat ze voldeden aan de wensen voor woningbouw, omdat de natuur er per saldo
beter op wordt, en omdat de milieuverontreiniging er mee wordt aangepakt. En dankzij nieuwe
ontwikkelingen in de aanleg van sportvelden, komen ook de sportverenigingen aan hun trekken.
Of de huidige opzet van architect Hans Ruijssenaars op alle onderdelen de beste is, zal verdere studie
nog moeten uitwijzen. Voor ons is het grote voordeel van zijn plannen dat de bebouwing minder ver
de natuur in gaat en de natuur minder versnipperd wordt. Wel willen we bekijken of op een aantal
punten het plan nog verbeterd kan worden. Liggen de sportvelden niet teveel in het groengebied,
bieden ze voldoende ruimte voor de sportverenigingen, is verplaatsing van het witte strandje
aanvaardbaar, blijft de oppervlakte aan natuur hetzelfde zoals afgesproken, hoe zit het met de
verkeersafwikkeling? Op dat soort vragen willen wij graag antwoord.
We begrijpen best dat de visie van Ruijssenaars niet iedereen direct tevreden zal stellen, toch zullen we
hoe dan ook door een zure appel heen moeten bijten, wiJlen we ooit dit steeds verder achteruitgaande
gebied weer bruikbaar maken voor mens en natuur.
Het plan Nieuw Oost geeft kans op winst voor alle partijen: een schoner milieu, moderne sportvelden,
duurzame woningen en een versterkte natuur. Daar gaat de PvdA voor!!

•
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CDA: Plan Nieuw Oost wordt getoetst aan de Structuurvisie

CDA

Het CDA Hilversum hecht aan de natuur in en rondom Hilversum. Wij zijn
dan ook faliekant tegen een weg over de hei en laten ons bij beslissingen leiden
door begrippen als rentmeesterschap en verantwoordelijkheid richting onze
kinderen. Natuurbehoud is te lang een passieve aangelegenheid geweest. Daar
waar wij actief kunnen bijdragen aan natuurverbetering, zoals bijvoorbeeld
bij het ecoduct, zal het CDA dit van harte doen.

Reeds vele jaren wordt er gesproken over toekomstige ontwikkelingen in en rond Anna's Hoeve. Het
CDA realiseert zich dat wat eens een vuilnisbelt en de vloeivelden waren, door Dudok is getransformeerd naar een plek waar het goed toeven is. Een plek ook met groot potentieel voor de natuur.
De grond in Anna's Hoeve zit echter vol giftige stoffen. Deze stoffen moeten worden opgeruimd om de
volgende generaties niet met deze erfenis op te zadelen.
Deze gegevens en de wens om de woningnood te verkleinen, hebben geleid tot de structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost. Deze visie is eind 2000 mede tot stand gekomen door een enorme inzet van
bewoners, natuurbeschermers, sportverenigingen en andere betrokkenen. Het CDA vindt dat de
structuurvisie evenwichtig is opgebouwd. De visie is voor het CDA dan ook nog steeds uitgangspunt
voor de toekomstige ontwikkelingen in Anna's Hoeve.
Het plan Ruijssenaars, van eind 2001, is wat het CDA betreft niet meer dan een theoretische
vingeroefening die aan het fundamentele uitgangspunt, namelijk de structuurvisie, niets verandert.
Het CDA wil als vervolg op de structuurvisie met alle betrokkenen, dus ook de Vereniging tot Behoud
van Anna's Hoeve e.o., kijken wat de daadwerkelijke (on)mogelijkheden zijn. Het natuurbelang is
daarbij ook ons belang. Uw stem telt.

*

GROENLINKS: Opruimen vervuiling
en verbeteren natuurkwaliteit en recreatiemogelijkheden staan centraal
Bij de plannen voor Anna' s Hoeve staan voor GroenLinks het opruimen van de ernstige vervuiling
(waarvoor het hele gebied op de schop moet) en het verbeteren van de natuurkwaliteit en de
recreatiemogelijkheden centraal. Daarnaast hebben we ons ingezet voor een ecoduct en een fietstunnel
onder het spoor (verlengde Anthony Fokkerweg).
In de eind 2000 vastgestelde structuurvisie zijn grondsanering, woningbouw en nieuwe accommodaties
voor de sportclubs opgenomen, zonder dat er natuur verloren gaat en met behoud van de Bult van
Dudok, het Witte Strandje (met vijver en recreatiegebied), de Oude Poel en het beschermd
natuurgebied. De structuurvisie was een (moeizaam) compromis tussen gemeente en de Vereniging tot
Behoud van Anna's Hoeve, het GNR en de sportclubs. GroenLinks was blij dat iedereen bereid was
water bij de wijn te doen en dat er een haalbaar plan lag dat de grondsanering mogelijk maakte.
Toen wethouder Nagel onlangs namens het LH/PvdA/CDA-college een nieuwe schets presenteerde,
heeft GroenLinks hem deze sterk afgeraden. Het 'plan-Nagel' tast het beschermd natuurgebied aan en
de Bult van Dudok, de Oude Poel en het Witte Strandje verdwijnen. Per saldo gaat er natuur
verloren. Bovendien zijn de betrokkenen gepasseerd en geschoffeerd. GroenLinks steunt dan ook de
protesten tegen het 'plan-Nager.
Als klap op de vuurpijl bleek ons onlangs dat de gemeente, ondanks ontkenningen van wethouder
Nagel, met betrokkenen praat over een nieuwe weg in het gebied van Anna's Hoeve (vanaf de
Soestdijkerstraatweg via Monnikenberg). Ook hiermee zal GroenLinks vanzelfsprekend niet
instemmen!

*

•
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D66: Nieuwe structuurschets onaanvaardbaar
D66 Hilversum vindt de nieuwe structuurschets onaanvaardbaar. D66
begrijpt ook niet dat het college van B&W deze schets nader wil
onderzoeken en uitwerken.
Er is jarenlang gesproken over een structuurvisie voor Hilversum Nieuw Oost. Uiteindelijk is daar een
visie uitgekomen die ondanks de bezwaren een redelijk draagvlak had onder de diverse betrokken
partijen. Het compromis was in ieder geval een basis om verder uit te werken. D66 vindt dat de nieuwe
ontwerpschets op diverse essentiële punten in negatieve zin afwijkt van deze visie. In het nieuwe plan
zijn minder sportvelden opgenomen dan eerder beloofd en tevens worden ze op een andere plek
gesitueerd. Ook wordt een gedeelte van Anna's Hoeve opgeofferd dat in de Structuurvisie behouden
zou blijven: onder andere de Vijver met het Witte Strandje en de Oude Poel.
Onduidelijkheid is er over de compensatie van het groen dat verloren gaat. Het volgen van de nieuwe
ontwerpschets leidt tot aantasting van een volgens de Natuurbeschermingswet erkend natuurgebied.
Ook worden de bebouwingscontouren van het streekplan overschreden.
D66 vindt dat het college van B&W de verkeerde weg inslaat met de nieuwe ontwerpschets. D66 heeft
het college dan ook schriftelijke vragen gesteld. D66 vindt dat er een andere ontwerpschets moet
komen die recht doet aan de eerder vastgestelde Structuurvisie en wel draagvlak heeft onder de
belanghebbenden.
Het is duidelijk dat D66 grote zorgen heeft over de huidige plannen voor Anna's Hoeve. We zullen er
alles aan doen om deze voorstellen tegen te houden. De toekomst van Anna's Hoeve is één van de
belangrijkste zaken die D66 bij de collegeonderhandelingen aan de orde wil stellen.
Dan moet ook zeker een nieuwe bedreiging voor Anna's Hoeve en Monnikenberg ter sprake komen: de
geheime ideeën van het huidige college voor een nieuwe doorgaande rondweg in dit gebied. D66 zal
zich ook tegen deze nieuwe aanslag op Anna's Hoeve met alle middelen verzetten.

*
ChristenUnie - SGP:
Niet afwijken van de Structuurvisie

~.

:J

~Christell_~n~~ .•. .

De structuurvisie die door de gemeenteraad in november 2000 is vastgesteld is
tot stand gekomen in nauw overleg met de vele betrokkenen. Het proces tot de
totstandkoming is een langdurig en moeilijk proces geweest en de Christen UnieSGP was dan ook blij dat er een structuurvisie op tafel lag. Op dit moment hebben
wij geen argumenten gehoord waarom er nu voorstellen liggen om van die structuurvisie af te wijken.
Basis blijft dan ook voor onze partij de oorspronkelijke structuurvisie. Nieuw overleg geeft het grote
risico van nog langere onzekerheid en uitstel van besluitvorming.
Voor wat betreft Hilversum Nieuw Oost is de ChristenUnie-SGP van mening dat er zeker wel iets moet
gebeuren. Wij staan achter de plannen voor woningbouw en daardoor zijn ook infrastructurele
veranderingen nodig: dat kan niet anders bij zo'n proces van vernieuwing en verbetering. Deze
veranderingen moeten wel passen binnen de afgesproken kaders.
De ChristenUnie-SGP is voor het behoud van onderdelen als de Bult van Dudok, en streeft er niet
naar om 2 hectare bos van Anna's Hoeve te kappen. De ChristenUnie-SGP is voor behoud van de
natuur rondom Anna's Hoeve. Om kort en goed te gaan lijkt het ons niet meer dan normaal dat het
college van B&W zich houdt aan de door de Raad vastgestelde structuurvisie.

»
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ONZE CONCLUSIE UIT DE PARTIJSTANDPUNTEN
Project Hilversum Nieuw Oost is nooit eerder een politieke twistappel geweest.Tussen de verschillende
partijen bestonden wel accentverschillen, maar in hoofdlijnen was men het met elkaar eens. De Structuurvisie werd op 8 nov.2000 dan ook unaniem door de gemeenteraad vastgesteld, zonder ook maar één tegenstem . Het nieuwe college van B&W, dat na de busbaancrisis werd geformeerd, heeft het voor elkaar gekregen van Nieuw Oost een "heet" onderwerp te maken , waarover de partijen het niet met elkaar eens zijn .
Onze inleidende tekst op blz. 13 is al begin december geschreven, en aan de partijen meegezonden bij ons
verzoek om hun standpunt over Anna's Hoeve via dit blad kenbaar te maken . De ontvangen reacties
hebben ons duidelijk gemaakt dat we het goed gezien hadden .
Net als vier jaar geleden heeft Leefbaar Hilver sum niet de moeite genomen om ons hun standpunt toe te
sturen. Ook uit eerdere ervaringen weten w ij dat de belangstelling van LH voor Anna's Hoeve minimaal is.
De PvdA heeft veel woorden nodig om duidelijk te maken dat ze achter het plan-Ruijssenaars staan . In de
commissievergadering van 18 december reageerden LH en PvdA positief op het zojuist gepresenteerde
plan-Ruijssenaars. Daarbij werd het zelfs gekenschetst als "het ei van Columbus" !
Christen Unie - SGP, D66 en Groenli nks wijzen het plan af en bepleiten het aanhouden van het
vlekkenplan uit de Structuurvisie. CDA en WD zitten daar tussen in . Exact zoals we begin december al
voorzagen . Het plan-Ruijssenaars was toen nog niet openbaar gemaakt.
Voor de toekomst van Anna's Hoeve en omgeving is het volgens ons van het allergrootste belang dat
Leefbaar Hilver sum en PvdA het in een nieuw college van B&W niet opnieuw voor het zeggen kri jgen .
Daarom hopen wij uit de grond van ons hart dat héél veel Hilversumse kiezers op 6 maart a.s. op een van
de andere partijen zullen stemmen.
Een speciaal woord tot onze leden die trouwe aanhangers zijn van LH of PvdA. Wij willen uw steun niet
kwijt. Wij beseffen dat de politiek over méér zaken gaat dan Anna's Hoeve. Wanneer u goede redenen heeft
om op LH of PvdA te stemmen , dan respecter en wij dat uiteraard.
"Zwevende" Hilversumse kiezers en Hilversummers die niet van plan waren om op 6 maart te gaan
stemmen, roepen wij echter DRINGEND op om dat ditmaal wel te gaan doen . En om dan bij voorkeur te
stemmen op één van deze vijf partijen : CDA, Christ en Unie-SGP, D66, Groenlinks, WD.

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....

Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.

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

Peilschaal gestolen uit Anna's Hoeve (donderdag 22 november 2001)
Enige weken geleden heeft er in Anna's Hoeve een curieuze diefstal plaatsgevonden.
Een van de drie houten palen met een peilschaal voor aflezing van de waterstand
van de vijvers is ontvreemd op zaterdag 3 of zondag 4 november. Zaterdagochtend
was hij er nog, zondag omstreeks het middaguur (tijdens de Maple Leaf Cross) werd
ontdekt dat hij was verdwenen. Het gaat om de peilschaal die in de Vijver met het
Witte Strandje stond, nabij de eerste brug .
Vier jaar geleden zijn de drie oude peilschalen in Anna's Hoeve vervangen. De paal
met de peilschaal is heel diep in de grond geplaatst. Daarom is de verdwijning waarschijnlijk geen kwajongenswerk of banaal vandalisme . Vermoedelijk staat de paal
met de peilschaal nu ergens in het Gooi in een tuinvijver.
De beherende instanties, DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering) en GNR (Goois
Natuurreservaat) zullen waarschijnlijk besluiten de verdwenen peilschaal niet te vervangen. Bij de
komende waterbodemsanering zullen deze palen toch (tijdelijk) moeten verdwijnen. Bovendien
kan de waterstand ook worden afgelezen in de Bergvijver. Zolang er water staat onder de drie
bruggen, staan de Vijver met het Witte Strandje en de Bergvijver met elkaar in verbinding en
hebben ze dus vrijwel hetzelfde waterpeil.

Toevoeging redactie: DWR heeft besloten toch een nieuwe peilschaal te plaatsen.
»
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IJsvogel waargenomen in Anna's Hoeve (vrijdag 30 november 2001)
Tijdens een wandeling over het z.g . Schildpaddenpaadje, ook wel aangeduid als
Brandnetelpaadje (tussen de Oude Poel en de Vijver met het Witte Strandje) is met absolute
zekerheid een ijsvogel waargenomen.

IJsvogel

De ijsvogel is een schitterende blauwe vogel, die houdt van visrijk, helder
water. Het aantal broedparen in Gooi en Vechtstreek is de laatste jaren
gemiddeld ongeveer 10, maar varieert van jaar tot jaar tussen 0 en ca .20.
De Gooise vogelaars informeren elkaar via Internet over bijzondere waarnemingen, waaronder die van ijsvogels. Uit deze meldingen blijkt dat
ijsvogels meestal worden gezien in de "natte assen" rondom het Gooi:
de Vechtstreek, de randmeren en de Eempolders. In 2001 zijn nog geen
waarnemingen uit Anna's Hoeve of omgeving gemeld.

De ijsvogel is een schuwe vogel. Tijdens de wandeling werd de vogel door de wandelaar
opgeschrikt, waarna hij pijlsnel wegvloog over de Vijver met het Witte Strandje.
De ijsvogel is een standvogel, die het hele jaar door kan worden waargenomen . Voortaan in
Anna's Hoeve dus extra goed opletten allemaal!

Laatste gans uit Anna's Hoeve verdwenen (maandag 31 dec. 2001, vrijdag 18jan.2002))
In de ochtend van oudejaarsdag meldde iemand aan de dierenambulance dat de gans van Anna's Hoeve zat vastgevroren in het ijs aan
de rand van het eilandje in de Bergvijver. Tegen half twaalf arriveerden
de brandweer en de dierenambulance voor een reddingspoging .
Gewapend met een groot vangnet ging een redder in duikerspak te
water, om zich door het ijs een weg te banen naar de gans. Toen hij
het dier tot op enkele meters was genaderd , maakte de gans zich los
uit het ijs, rekte zich eens goed uit, en maakte zich , waggelend over
het ijs en luid gakkend, uit de voeten . De redders konden onverrichterzake huiswaarts keren.
Afgelopen najaar was ook al eens vergeefs geprobeerd om de laatste
gans van Anna's Hoeve te vangen, toen met de bedoeling hem onder
te brengen in een kinderboerderij in het oosten des lands. Dit op verzoek van dierenliefhebbers die
de gans in zijn eentje zo zielig vinden .
Nadat de laatste gans van Anna's Hoeve zich op Oudejaarsdag niet had laten vangen, is deze
teruggewandeld naar de (dichtgevroren) Speelweidevijver.
Enige dagen later ging de gans opnieuw aan de wandel. Toen hij op de Minckelersstraat werd
gesignaleerd, is het uiteindelijk toch gelukt de gans te vangen . Hij is vervolgens overgebracht naar
zijn soortgenoten in de Lorentzvijver.

3 februari: Lucas Reijnders in het Pinetum (vrijdag 18januari 2002)
Op zondagmiddag 3 februari organiseert de Werkgroep Behoud Heuvelrug weer een bijeenkomst
in Pinetum Blijdenstein, van der Lindenlaan 125.
De werkgroep heeft de bekende milieudeskundige prof. Lucas Reijnders bereid gevonden zijn licht
te laten schijnen over de problematiek van de bodemverontreinigingen. De toegang is gratis, maar
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld .
De vorige bijeenkomst van de Werkgroep, op zondag 6 januari, trok ongeveer 30 bezoekers en
was zeer geanimeerd .
De Werkgroep Behoud Heuvelrug en de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve hebben als
gemeenschappelijk doel: behoud van Anna's Hoeve en versterking van de ecologische verbinding

»
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-20(via Anna's Hoeve) tussen het Gooi en de rest van de Utrechtse Heuvelrug. Terwijl de Vereniging
onder strenge voorwaarden woningbouw accepteert op het terrein van de huidige Rioolwaterzuivering, wijst de Werkgroep iedere nieuwbouw in dit gebied af. Een respectabel standpunt, dat
vooralsnog echter niet op veel politieke steun lijkt te kunnen rekenen. De Werkgroep wil proberen
daar verandering in te brengen . Dat is een zeer lofwaardig streven .

Naschrift redactie: De serie fietstochten en bijeenkomsten van de Werkgroep Behoud Heuvelrug
tot aan de raadsverkiezingen wordt besloten met een bijeenkomst op zondag J maart, opnieuw in
het Pinetum.
Gemeente onderzoekt nieuwe weg door Anna's Hoeve
'(woensdag 23 januari 2002)
Als het aan de gemeente ligt, komt er een nieuwe verkeersweg (rondweg) tussen de
Soestdijkerstraatweg en de Kamerlingh Onnesweg . Die weg moet lopen via het terrein van
Ziekenhuis Hilversum of via het (tot bedrijventerrein te ontwikkelen) westelijke deel van landgoed
Monnikenberg. Hoe de weg door Anna's Hoeve zou moeten lopen is nog niet bekend. Mogelijk
met een viaduct onder de spoorbaan en de nieuw aan te leggen sportvelden, en dan langs de
door architect Ruijssenaars geplande nieuwbouw.
Zo'n nieuwe weg, die in de plaats zou komen van de (ca. 18 jaar geleden door de gemeenteraad
afgeblazen) ring over de Van Linschotenlaan en de Anthony Fokkerweg, zou een nieuwe,
onvoorstelbare aanslag zijn op natuurgebied Anna's Hoeve.
Politiek verantwoordelijk voor deze plannenmakerij zijn de wethouders Jan Nagel (ruimtelijke
ordening) en Karen Heerschop (verkeer), beiden van Leefbaar Hilversum.
Het is dus duidelijk op welke partij de Hilversummers op 6 maart a.s. in geen geval moeten gaan
stemmen.
Jan Nagel heeft in de gemeenteraad glashard ontkend aan zo'n onderzoek bezig te zijn, maar drie
betrouwbare externe partijen hebben bevestigd dat ze hierover wel degelijk door de gemeente zijn
benaderd. B&W zijn politiek verantwoordelijk voor alles wat ambtenaren voor de gemeente doen .

Parkeerterrein restaurant opgedeeld (donderdag 31 januari 2002)
Het parkeerterrein tegenover partyrestaurant Anna's Hoeve bestaat uit twee gedeelten . Het
rechterdeel met bomenrijen hoort bij het restaurant, het open deel aan de kant van de Bergvijver
is van het Goois Natuurreservaat. Nu onlangs de verbouwing van het restaurant is begonnen ,
heeft het GNR op de grens van beide gedeelten van het parkeerterrein een rij paaltjes geplaatst
met blank draad er tussen . Dit verkleint de kans op misverstanden. Op het rechterdeel van het
parkeerterrein wordt in de toekomst wellicht een nieuwe parkeerregeling ingevoerd.

D

{=-=-=-=-=,
Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: gO.to/annashoeve
www.annas-hoeve.tk
maar is nu ook bereikbaar via:

GESCHIEDENIS VAN ANNA1S HOEVE OP LOKALE TV
De lokale zender TV Hilversum heeft op 7-8-9-10 december aandacht besteed aan de geschiedenis
van Anna's Hoeve. Dit program matje was een onderdeel van het Weekjournaal. en is tot stand
gekomen met medewerking van Kees van Aggelen van de Historische Kring A1bertus Perk.
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LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL
HILVERSUM NIEUW OOST
Als supervisor Hans Ruijssenaars in de gemeente-uitgave Hilversum Nieuw Oost nr. 2 onder de
titel: ' Er is een grens aan de stad' zegt: ' Ik vind het belangrijk dat de stad hier een natuurlijkt
afronding krijgt, ' en hij neemt dan als voorbeeld het Kamrad, dat daar een bewuste overgang is
gemaakt tussen natuur en stad, dan is dat een bewuste leugen. Niet de natuur is de grens zoals hij
suggereert, maar de gemeente Laren. Een vluchtige kijk op de kaart maakt duidelijk dat de
gemeentelijke grens van Laren vlak achter het Kamrad en het bouwgebied Hilversum Nieuw Oost
loopt. Ook de oorspronkelijke planning van de waterzuivering lag in de knoop met Laren. De
plaatsing naar het noorden spaart geen groen uit, maar is het laatste stukje natuur in Hilversum
Oost dat opgeslokt wordt.
In het zuidelijk deel langs de spoorlijn zijn sportvelden gepland tot aan de tweede brug. In feite
blijven alleen de vijvers over. Een parkeerplaats en de berg van Anna:S- Hoeve. Blijven de vijvers
open omdat het zand er voor niet makkelijk voorhanden is en het dichtplempen dan te kostbaar
wordt? De berg is moeilijk af te graven want die is in eerste instantie opgehoogd door vuilnis van de
voormalige asbelt. Die is uitgediept voor vuilstort en dat zand heeft het vuil van de berg afgedekt.
Een enorme kuil met smeerlapperij! Wordt die kuil ook geschoond? Daarna is er zand over gegaan
uit de bergvijver. Die vuilnishoop moet dus blijven liggen en van daaraf kunnen we straks kijken op
de tweede vuilnishoop van het Waschmeer en de vijversanering. De VUILE TWEEL/NGSBERGEN,
zinnebeeld van Hilversums wanbeleid
Ook het KOMMETJE, dat is de poel ten zuiden van de Liebergerweg waar hij samenkomt met de
Minckelersstraat en verder gaat als weg over Anna:S- Hoeve wordt niet gespaard Ten tijde van het
vooroorlogse werkverschaffingplan Anna:S- Hoeve heeft Dudok deze poel gespaard Men heeft hem
niet vergraven of een verbinding gemaakt met de zwem vijver van toen. Dudok heeft kennelijk de
natuurlijke staat en de historische waarde hoog ingeschat.
Ruijssenaars zegt bij zijn laatste ontwerpschets dat de natuur op een fraaie wijze overgaat in de
bebouwing. In de schets zie je de bebouwing over het Kommetje heengaan, dus wordt het
dichtgeplempt. Wat fraai! Het resultaat is het tegenovergestelde, de bouwvingers graaien zich diep
in de natuur. Laat hem alsjeblieft met zijn handen van gerespecteerde natuurelementen afblijven.
Deze schets is eerder een wurggreep. Dat ziet hij zelf ook wel in, vandaar zijn ecopassage bij de
spoorlijn en de Al7. een wildpassage van amper 100 meter breed bij sportlawaai en
avondverlichting. Zelfs tam vee heeft daar moeite mee. En dan te bedenken dat we alweer in Laren
zitten. Hoe dan ook, er wordt helemaal geen natuur gespaard, indien wel dan is het kostenplaatje
de oorzaak.
Freek Stegehuis.
p
Naschrift van de redactie:
De heer Stegehuis constateert terecht dat vlak achter het Kamrad de gemeentegrens met Laren
loopt. Niettemin heeft Dudok ter plekke een fraaie overgang van natuur naar bebouwing
gecreëerd. De heer Ruijssenaars vergelijkt zichzelf volkomen ten onrechte met zijn grote
voorganger. Dudok schermde ALLE bouwplannen langs de rand van Hilversum af met groenstroken, zodat de woningen vanuit de natuur niet zichtbaar zijn. Ruijssenaars doet met zijn ontwerp
precies het tegenovergestelde. Hij situeert zijn woningen tot in de vijvers. Met prachtig uitzicht op
de natuur, dus ook een "prachtig uitzicht op de woningbouw" vanuit het natuurgebied. Dat is nu
>>
precies wat we NIET moeten hebben.

-22Volgens de Structuurvisie van 8 november 2000 zou de nieuwe rioolwaterzuivering tegen de grens
met Laren komen, maar nog precies op Hilversums gebied.
Ruijssenaars laat in zijn ontwerp de sportvelden langs de spoorlijn diep het natuurgebied insteken,
maar blijft daarbij wel op het grondgebied van Hilversum.

"WATERBEURS" IN HET RAADHUIS OP 20 MAART A.S.
Op woensdagmiddag 20 maart a.s. zal in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis een z.g. Waterbeurs plaatsvinden. Dit is de start'manifestatie van het project 'Water van levensbelang", dat zal duren
tot juni 2003. Dit project heeft ten doel alle bewoners van Gooi en
Vechtstreek meer inzicht te verschaffen in het belang van water,
om zo bij te dragen aan een bewustere houding ten opzichte van de
rol van water, en het gebruik van water. Het project zal bewoners
ook de kans bieden om water te besparen, bijvoorbeeld door mee
te doen aan de actie "Een ton voor water". Via die actie kan men een
regenton kopen. Vijf euro van de aanschafprijs gaat naar een waterproject in Ethiopië.

VAN LEVENSBELANG

De Waterbeurs en het aansluitende Waterproject worden georganiseerd door een groot aantal met elkaar
samenwerkende organisaties, zowel "beroeps-" als vrijwilligersorganisaties. De Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve doet ook mee, en zal zich op de Waterbeurs aan de bezoekers presenteren . De beurs duurt
van 15 tot 17 uur, en de toegang is gratis.
Voor nadere informatie: Stichting Coördinatie NME Gooi en Vechtstreek, Lydia Haafkens,
Postbus 100 I, 1200 BA Hilversum, tel: (035) 621 45 98, e-mail <cnme@gnr.nl>

FOTO- EN VERHALENWEDSTRIJD:
IIHETWATER IN DE BUURT"
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert een foto- en
verhalenwedstrijd. Thema voor de foto's en verhalen is: "het water in de
buurt". De foto's en verhalen mogen gaan over al het water in de buurt,
met uitzondering van drinkwater. Het gaat dus om oppervlakte- en afval water, bijvoorbeeld rivieren, kanalen, grachten, sloten, vijvers, plassen,
meren, poelen en rioolwater. Mogelijkheden genoeg in Anna's Hoeve!
Op de Dag van het Waterschap, zaterdag 22 juni, worden de winnaars bekendgemaakt en zijn de foto's te
zien tijdens een expositie. De beste verhalen worden gebundeld in een boekje dat ook op 22 juni wordt
gepresenteerd.
De foto's (min. 10 x 15 cm, max. 40 x 60 cm, kleur of zwart-wit) moeten recent gemaakt zijn in het gebied
van Amstel, Gooi en Vecht. (Eemland valt daar buiten; aan de oostkant van het Gooi loopt het gebied tot
aan de provinciegrens.) Bij de foto's moet worden vermeld waar ze zijn genomen.
Verhalen moeten ook gaan over het water in de buurt. Het maximum is 1000
woorden.
Zowel voor de beste foto's als voor de beste verhalen zijn geldprijzen beschikbaar. De hoofdprijzen zijn € 250. Foto's of verhalen inzenden tot I mei a.s.
naar: AGV afd. Communicatie, Postbus 1061, 1200 BB Hilversum.
Inzenders moeten hun naam en adres vermelden.
Basisschoolleerlingen ook hun leeftijd en de naam van hun school.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

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

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

08006586 734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Cemttnte Haw<SlJm

I. Speelweide

2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. BospoeI
x Nieuwe poel

~ voetp~.n

=

wrhard. weg«l

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

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

of bij:
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855951
"

o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ........................................................................... .
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(02-1 )

1(;

Anna's Hoeve
Koerier

-

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.O.

l... - (.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 19, nummer 2,2002
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. C.L.J. Tamminga-Smeulders. Waldecklaan 31. 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes. 2 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: 15 mei 2002
Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
of www.annas-hoeve.tk
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Welkom, nieuwe leden! Anna's Hoeve en de verkiezingen.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.
Jaarverslag van de secretaris.
Financieel jaarverslag boekjaar 200 I en begroting 2002
Nieuwsbrief Hilversum Nieuw Oost nr. 3.
De gemeenteraadsverkiezingen.
Brief aan alle gemeenteraadsleden.
Waterstand van de vijver.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Lucas Reijnders kntisch over saneringsplannen Onderzoek nieuwe rondweg: Jan Nagel geeft eindelijk toe - 25 februari: wandeling met
Leefbaar Hilversum - Open dag in restaurant Anna's Hoeve Nieuw plan Ruijssenaars in beeld gebracht - Grote ledenwerfcampagne van start Campagne zeer succesvol.
Leden aan de schrijftafel: Groot genoegen en groot ongenoegen
Een ton voor water. "Koerier" zoekt vrijwilligers.
Waterschapsverkiezingen 2003: "groene" bestuurskandidaten gezocht.
"Plan Gijrath fl : alternatief voor Nieuw Oost?
Grondwateronderzoek in gebied Nieuw Oost.
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, t nov.
Oplage: 1200 exemplaren
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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ANNA'S HOEVE EN DE VERKIEZINGEN

WELKOM, NIEUWE LEDEN!
Allereerst aan al onze nieuwe leden een hartelijk welkom in de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. In februari en maart
hebben we meer dan 300 nieuwe leden kunnen inschrijven.
Met de Anna's Hoeve Koerier willen we u graag zo goed mogelijk
op de hoogte houden van de plannen van de gemeente Hilversum
met Anna's Hoeve.
Dan een woord van waardering aan de vele vrijwilligers die ruim 9000 help- / ledenwerlfolders
hebben verspreid. Hulde voor de fantastische inzet. Onze en mijn dank is groot.

Onze inzet is om zoveel mogelijk van Anna's Hoeve te behouden in zijn huidige vorm. Opruimen
van de vervuilde grond en waterbodems is een goede zaak. maar woningbouw in het natuurgebied
bij het Witte Strandje is niet bespreekbaar. Onder voorwaarden is bebouwing van het rioolwaterzuiveringsterrein toelaatbaar. Sportvelden aanleggen langs het spoor in de richting van Baarn, dat
mag echter ook niet gebeuren. Van belang is dat de politiek goed luistert naar de bevolking en
openstaat voor alternatieven. Om Anna's Hoeve te behouden is er nog een lange weg tE~ gaan.
Door creatief om te gaan met mogelijke oplossingen voor de problemen in hl=t gebied van Nieuw
Oost, kan er uiteindelijk wat moois groeien met Anna's Hoeve.
De natuur in Hilversum Oost moet versterkt worden. Daarbij moet menselijk ingrijpen een handje
helpen. Het behouden van Anna's Hoeve is daarbij erg belangrijk. Dat moet de Hilversumse
gemeenschap ook financiëel wat waard zijn. Een grote vraag gaat worden waar we met het regen(infiltratie)water naar toe moeten. Als dit niet opgelost kan worden dan krijgt Oost een groot
waterprobleem. Overtollig regenwater moet immers tijdelijk gebufferd kunnen worden. Het zou
mooi zijn als bijv. ook de driehoekige accumulatievijver voor dit doel behouden zou kunnen blijven.
Als vereniging hebben we een duidelijk signaal aan de verantwoordelijke wethouders en de
gemeenteraad gegeven. De politiek zou hier lering uit moeten trekken. Luister naar de b,=volking
en neem haar bezwaren serieus. Onze vereniging staat open voor de dialoog. Het is echter niet
uitgesloten dat we juridische procedures zullen moeten opstarten. (Dat doen we liever niet.) Voor
Anna's Hoeve zullen we alles uit de kast trekken als het moet. De meeste politieke partijen staan
min of meer achter onze standpunten. We zullen ze er zo nodig zeker aan helpen herinneren.
Versterking van ons bestuur zou zeer welkom zijn. Er zijn nog vacatures. U kunt zich melden bij
ons secretariaat, bijvoorbeeld met het verzoek om eens vrijblijvend een bestuursvergadering bij te
wonen.
We gaan voor het behoud van Anna's Hoeve en ik hoop op uw medewerking indien nodig. Door de
grote aanwas van nieuwe mensen hebben we nu ruim 1080 leden. Dit maakt ons naar de gemeente
toe ook sterker, zodat we de belangen van Anna's Hoeve nog beter kunnen dienen.
Meijndert Ruitenberg, Voorzitter
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal worden gehouden
op MAANDAG 22 APRIL 2002 in de bovenzaal van de voormalige
Ontmoetingskerk, Minckelersstraat, hoek Anthony Fokkerweg,
te Hilversum.

Aanvang /9.30 uur!
AGENDA
I . Opening door de voorzitter

2. Notulen van de op 19 april 200 I gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 18
nummer 3, juli 2001). De notulen zullen in de zaal liggen, zodat ze al voor aanvang van de
vergadering kunnen worden ingezien .

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering)

4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in de;!:e Koerier)

s. Financieel jaarverslag 200 I (idem)
6. Begroting 2002 (idem)

7. Verslag van de kascontrolecommissie

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. J.P. van Hemert.
Voor twee bestuursvacatures (het 6e en 7e bestuurslid) zijn nog geen kandidaten gevonden.

10. Het bestuursbeleid inzake project Hilversum Nieuw-Oost
sinds de vorige jaarvergadering

I 1. Rondvraag
12. Sluiting van de formele vergadering
PAUZE
13. Discussie over project Hilversum Nieuw Oost.
Mede uitgenodigd voor deze discussie zijn ir. Menno Gijrath van Bouwsoft (die de gelegenheiid
krijgt een toelichting te geven op het door hem bij de gemeente ingediende alternatieve plan
voor Nieuw Oost) en afgevaardigden van HSV Wasmeer en HW De Zebra's.
Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele stemmingen tijdens het formele deel
van de vergadering mogen alleen leden meedoen.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging.
Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 u. te laten eindigen.

U BENT WELKOM!

*
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

In het voorjaar van 200 I werd ons land geteisterd door een MKZcrisis waardoor het vrijwilligerswerk in natuurgebied Anna's Hoeve
drie maanden stillag.
Tot half oktober was er nauwelijks voortgang merkbaar in de
gemeentelijke plannen voor Hilversum Nieuw Oost. Toen werd ons
bestuur overvallen door de ontwerpschets van architect Ruijssenaars, .
die een onaanvaardbare wijziging van de bestaande plannen inhield.
Door ons toedoen werd de ontwerpschets vlak voor het eind van
het jaar openbaar gemaakt.
De vereniging moest opnieuw een kleine teruggang in het ledental registreren .

BESTUUR
In 200 I bestond het bestuur uit de volgende personen:
M.l. Ruitenberg
G.M .J.B. Peet
mevr. c.L.J. Tamminga-Smeulders
mevr. H. T oes
J.P. van Hemert
vacature vanaf 19-4-99
vacature vanaf 19-4-99

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Secr.-Penningm./Ledenadm .
Lid
Lid
Lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

2004
2003
2004
2003
2002
2003
2002

Het bestuur onderging in 2001 geen wijziging. Twee vacatures konden nog steeds niet v\forden
vervuld.

LEDENBESTAND
In 200 I daalde ons ledental met ca. 5%: van 823 leden (inclusief 101 huisgenootleden) tot 780
leden (inclusief 98 huisgenootleden), een netto daling van 43 leden (inclusief leen daling van 3
huisgenootleden). Huisgenoot/eden zijn leden die wel contributie betalen, maar geen eigen
ledenblad ontvangen omdat zij één blad per adres voldoende vinden .
In het gehele jaar zijn in totaal 21 nieuwe leden ingeschreven. In 200 I zijn 64 leden uitgElschreven
wegens overlijden, opzegging (vaak wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de
contributie (19x). Ieder jaar verliezen wij een aantal verhuisde leden, die voor ons onvindbaar zijn
geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven.
Het ledental mag dan in 2001 opnieuw gedaald zijn, gerekend vanaf eind 1995 is er toch nog sprake
van een stijging van 677 tot 780 leden. Eind 1998 waren er 885 leden ingeschreven: het hoogste
aantal sinds de oprichting in 1984.

»
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ANNA1S HOEVE KOERIER
Ons ledenblad verscheen in 200 I volgens plan 4 x, en wel omstreeks
I februari, I april, I juli en I november. De redactie bleef bestaan uit
de bestuursleden Gerard Peet en Helga Toes en de niet-bestuursleden Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar en Ineke Marx.
Onder meer door het ontbreken van nieuws over Nieuw Oost was
het totaal aantal pagina's lager dan in de twee voorgaande jaren,
namelijk 74. (Ingaande 1995 was het aantal pagina's per jaar achtereenvolgens 47,66,68, 73, 78 en 82.) De gemeente publiceerde tweemaal een nieuwsbrief over Hilversum Nieuw Oost, elk bestaande uit
4 pagina's. Leden buiten het verspreidingsgebied van deze uitgaven
ontvingen deze samen met onze Koerier.

,
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Annals Hoeve
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De oplage van de Koerier was 900 exemplaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de pers,
de lokale omroep, enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, de
burgemeester en alle gemeenteraadsleden. Ten behoeve van ledenwerving werd het derde
nummer afgedrukt in I 100 exemplaren.
Bijdragen van leden (ingezonden brieven en andere reacties) zijn bij de redactie altijd welkom. Het
aantal ontvangen brieven bleef bescheiden. Niettemin was het vullen van de Koerier nooit een
probleem. Meestal was er van redactiewege een overvloed aan kopij beschikbaar.
De Koerier werd en wordt gedrukt door de "huisdrukker" van HSV Wasmeer: één k'eer moest
worden uitgeweken naar een dupliceerwinkel in Almere. De bezorging van de Koerier gebeurt
voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de vereniging zeer veel portokosten bespaart.
Zonder deze vrijwilligers zou de minimumcontributie drastisch verhoogd moeten worden.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 200 I kwam het bestuur 8 maal in vergadering bijeen (inclusief één extra
vergadering gewijd aan de ontwerpschets van Ruijssenaars), telkens om
beurten bij één van de bestuursleden thuis. In 5 van de 8 vergaderingen
waren alle bestuursleden aanwezig; driemaal ontbrak een bestuurslid wegens
ziekte of vakantie. Buiten de vergaderingen vond er tussen de bestuursleden
zeer veel informatie-uitwisseling en overleg plaats, veelal per e-mail.
Het bestuur zou eigenlijk uit 7 leden moeten bestaan. In november 1996 ontstond een vacature, en
in het voorjaar van 1999 kwam daar een tweede vacature bij. Daardoor zijn er helaas zaken die
door gebrek aan menskracht niet opgepakt of tot een goed einde gebracht kunnen worden.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op
19 april plaats in de dependance van de
Nassauschool en werd volgens de presentielijst
bijgewoond door 18 leden. Na een korte discussie over diverse voorstellen besloot de
ledenvergadering de minimumcontributie voor 2002 vast te stellen op € 1,83 (een halve eurocent
per dag). Dit betekent een verhoging van 10%, de eerste verhoging sinds de oprichting van de
vereniging in 1984.

»

-7Na een vrij heftige discussie, naar aanleiding van de mening van een lid dat hl=t niet eens was met
het bestuursbeleid en het bestuur zelfs had verweten in strijd met de statuten te handelen,
verklaarde de ledenvergadering zich akkoord met het gevoerde bestuursbeleid inzake Hilversum
Nieuw Oost.
Na de pauze verzorgde onze oud-voorzitter Jelle Harder, erelid, een diapresentatie OVE!:!- het
waarneemproject van hazelwormen door leden van de Gooise Atletiekdub. Ook werd aandacht
besteed aan poelen rondom Hilversum en aan de faunapassages (stobbenwallen) onder de A2l.

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
De in december 1994 gevormde boswerkploeg, bestaande uit enkele bestuursleden en gewone leden, is in 200 I elf keer in actie geweest, meestal op woensdagmiddagen. Gemiddeld werd met 4,7 mensen gedurende 2 uur gewerkt.
Dat leverde in totaal 102,5 werkuren op (in 2000: 110uur, in 1999: 100 uur).
Er is nog steeds een vaste afspraak voor de tweede woensdag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur, uitgezonderd twee zomermaanden. Wegens de MKZstop van maart tot juni werd in 200 I echter ook in juli en augustus gewerkt.
In onderling overleg kunnen extra werkmiddagen worden tussengevoegd. In
200 I lukte dat echter slechts éénmaal. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers
(prunus) verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. Het plan om weer broeihopen
voor ringslangen te maken sneuvelde als gevolg van de MKZ-stop.

De Amerikaanse vogelkers.

bijgenaamd

Ij

bospest" .

Ook kon de jaarlijkse schoonmaakactie met de Nassauschool als gevolg van de MKZ-stop niet
plaatsvinden. Wel was er 12 oktober een heide-actie met drie klassen van deze school. Daarbij
werd het "heitje" van Anna's Hoeve ontdaan van boompjes en struiken.
Alles bij elkaar is er in 2001 ruim 200 mens-uren in Anna's Hoeve gewerkt, toch nog ongeveer
gelijk aan het aantal uren in 1999 en 1998. In 2000 was het totaal ruim 300 uren.
Voor de derde achtereenvolgende keer werd op een vroege voorjaarsochtend een vogelexcursie
gehouden onder leiding van Jelle Harder. Deze vogelwandeling vond plaats op zondag 29 april. Het
aantal deelnemers was 15. Samen hoorden en/of zagen zij 31 verschillende vogelsoorten.
Op zondag 14 oktober, een prachtige herfstdag, vond een excursie plaats die was gewijd aan
mossen, korstmossen en paddestoelen in Anna's Hoeve. Freek Stegehuis, expert in deze
levensvormen, liet 27 deelnemers in twee uur tijd kennismaken met maar liefst 60 verschillende
soorten! Het idee voor deze bijzondere excursie was ontstaan op zondag 14 januari, toen de
vereniging IVN in Anna's Hoeve een

Anna's Hoeve

zeer geslaagde wandeling had
georganiseerd. Negen IVN-gidsen
leidden toen zo'n I 10 wandelaars rond
door het gebied waarin de komende
jaren zoveel zal gaan gebeuren.

DE TOEKOMST VAN
ANNA'S HOEVE
T oen op 8 november 2000 de
gemeenteraad unaniem de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost had
vastgesteld, waarmee de toekomstige

»

-8ontwikkelingen van het gebied tussen de Anthony Fokkerweg en de A2? in hoofdlijnl=n waren
vastgelegd, was het de bedoeling dat vóór de zomervakantie van 200 I een "Masterplan" met de
definitieve gebiedsindeling vastgesteld zou worden. AI snel werd duidelijk dat deze planning niet
gehaald zou worden. Er bleken nieuwe hinderpalen op te doemen: tegenvallende kosten van
bodemsanering, problemen in verband met de uitwatering van het regenwaterriool van Hilversum
Oost, en de toepassing van een nieuwe techniek voor de nieuwe Rioolwaterzuivering (waarmee
eerst nog ervaring opgedaan moest worden). Een in 2000 gestarte projectgroep voor de
Ecologische Herinrichting van de te saneren vijvers van Anna's Hoeve, waarin onze vereniging als
agendalid meedeed, werd in januari 200 I dan ook onverwachts opgeheven.

In januari begon de gemeente met de vorming van een Klankbordgroep Nieuw Oost, waarin
belanghebbenden (waaronder de sportclubs en onze vereniging) geraadpleegd zouden worden
over de verdere planvorming. Pas in september werd die groep voor het eerst bijeengeroepen
voor kennismaking met elkaar en met de te volgen procedures.
In het voorjaar benoemde de gemeente de architect prof. H. Ruijssenaars tot supervisor voor
Hilversum Nieuw Oost (en tevens voor stadvernieuwingsgebied Liebergen).
Op I I april struikelde het college van B&W over de busbaankwestie.
Enige tijd later kwam er een nieuw college met een beduidend lager
"groengehalte": mèt LH, zonder WO, Groenlinks en D66. Voor de
toekomst van Anna's Hoeve beloofde dat niet veel goeds.
Op 3 juli werd een ambtelijk voortgangsrapport geschreven waaruit bleek dat er nauwelijks
voortgang was gemaakt. Eind augustus, toen dit rapport werd besproken in de raadscommissie,
toonde deze zich ontevreden over de voortgang en over de communicatie met belanghebbenden.
In oktober kreeg het bestuur te horen dat supervisor Ruijssenaars een nieuwe ontwerpschets voor
Hilversum Nieuw Oost had gemaakt die fundamenteel afweek van de Structuurvisie. In november
werd deze schets gepresenteerd, eerst aan de drie verenigingen (Wasmeer, Zebra's, VBAH),
daarna aan de Klankbordgroep. Alle reacties over deze schets waren negatief. Een groot stuk
Anna's Hoeve rondom de Bult van Dudok zou er onherstelbaar door worden vernietigd. Het
bestuur belegde een extra bestuursvergadering en besloot het nieuwe plan met kracht te gaan
bestrijden. Er was één groot probleem: op de schets rustte een embargo. "Naar schatting ongeveer
tot februari. " Bedoeld werd uiteraard 6 maart, de datum van de gemeenteraadsverkiE~zingen .
Samen met beide sportverenigingen hebben wij eerdere openbaarmaking afgedwongen, zodat de
toekomst van Anna's Hoeve deel zou kunnen uitmaken van de verkiezingsstrijd. Met succes: een
besloten vergadering van twee raadscommissies op 18 december werd
door B&W te elfder ure veranderd in een openbare vergadering. Het
bestuur kon derhalve doorgaan met het voorbereiden van acties voor
de eerste maanden van 2002.

PUBLICITEIT
Ook in 200 I zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in
het nieuws geweest. Aan de volgende zaken werd aandacht besteed in
de lokale en regionale pers: Maandelijks boswerk in Anna's Hoeve - Excursie IVN - Nlieuwe
stobbenwallen - Vogelexcursie - Fietsen met de Werkgroep Behoud Heuvelrug tegen woningbouw
bij Anna's Hoeve - Ruijssenaars benoemd tot supervisor voor Nieuw Oost - Partycentrum
verkocht - Korstmossenexcursie - Avond van Albertus Perk - Nieuwe ontwerpschets van
Ruijssenaars (met ons commentaar: "Gemeente is dom bezig"). Het TV Noord Holland Nieuws van
20 december besteedde ruim aandacht aan onze strijd tegen plan-Ruijssenaars.

»

-9De vereniging presenteerde zich in september voor de zevende maal op
de Hilversumse cursus- en vrijetijdsmarkt, en voor de zesde maal tijdens
de Maple Leaf Loop van de Gooise Atletiekclub, op een zondag in november gehouden op Anna's Hoeve. Verder was de vereniging aanwezig op
een avond van de Historische Kring Albertus Perk, gewijd aan Anna's
Hoeve en Hilversum Nieuw Oost, op dinsdag 27 november.
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De eigen website van de vereniging (opgezet in juli 1999, gemoderniseerd
in 2000) kreeg in het voorjaar van 200 I opnieuw een ander uiterlijk, als
gevolg van een wisseling van webmaster. In oktober werd de site weer
voorzien van een teller. Deze heeft aangetoond dat het site-bezoek tegen
het eind van het jaar duidelijk stijgende was. De website wordt zeer regelmatig ververst, en biedt zo op ieder moment het laatste nieuws over Anna's
Hoeve en onze vereniging.
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aantal bezoeken

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN

aan de website,
per maand

In 200 I bleven min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende
organisaties: het Goois Natuurreservaat (G.N.R.). Landschapsbeheer NoordHolland, Milieufederatie Noord-Holland, de Vereniging Leefmilieu het Gooi
de Vechtstreek e.o., Stichting Coördinatie NME Gooi en Vechtstreek, Buurt en Beheer van de
gemeente Hilversum, de bewonersgroep "Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen"
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, de stichting Milieutijdschrift de Wijde Blik, de
Vrijwilligerscentrale, de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en de Werkgroep Behoud
Heuvelrug. De al bestaande incidentele contacten met HSV Wasmeer en HW De Zebra's werden
eind 200 I geïntensiveerd als gevolg van de ontwerpschets van Ruijssenaars.
De samenwerking met het G.N.R.• terreineigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve, bleef goed. In
januari vond het (ongeveer) jaarlijkse "grote" overleg met het G.N.R. plaats. Daarnaast was er
regelmatig contact met o.m. de regiobeheerder Zuid over diverse praktische beheerszaken. Verder
was er contact met de rentmeester en met stafmedewerkers van het G.N.R. in verband met de
plannen voor Hilversum Nieuw Oost. In december waren onze bestuursleden en actievfJ leden van
de bosploeg weer welkom bij de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het G.N.R.
Nadat begin januari een kennelijk aanwezige verstopping tussen de Riebeeckvijver en Anna's Hoeve
was verholpen, gaf de waterstand in de vijvers in 200 I verder weinig reden tot zorg.
In september werd bezwaar gemaakt tegen een door de gemeente verstrekte vergunning voor een
kort maar hevig vuurwerk, afgestoken in Anna's Hoeve om het driejarig bestaan te vieren van de
omroep BNN (gevestigd aan de Arendstraat). Behandeling van dit bezwaar heeft in 200 I nog niet
plaatsgevonden.

SLOT
Zo rustig als het jaar 200 I begon, zo tumultueus eindigde het. Als gevolg van de ontwerpschets van
Ruijssenaars is het nu, voor de toekomst van Anna's Hoeve, erop of eronder!
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FINANCIEEL JAARVERSLAG BOEKJAAR 200 I en BEGROTING 2002
JAAR 2001
BEGROOT
Inkomsten

JAAR 2001
WERKELIJK

Guldens

Guldens

Bet./eden
Contr.basis
Contr.extra
' Contr.totaal
Giften
Rente
Tekort
Totaal in

Uitgaven

JAAR 2002
BEGROTING
Euro's

=Guldens

797

1010

2.909,05

1.848
2.652

5844

4.828,61

4073

7650
25
600
475

7. 737 ,66
211 ,50
721 ,02

4500
20
300
720

9917
44
661
1587

8750

8.670,18

5540

12209

Guldens

Guldens

Euro's

=Guldens

Kantoorartikelen
Lief en leed
Koerier
Drukwerk
Bestuur+Porto
Boswerk
KvK
Lidmaatschappen
PR activiteiten

1300
600
4800
600
500
250
60
100
540

1.189,67 *
356,61
3.779,44
902,40
158,95
130,95
52 ,72
65,00
150,00

500
220
2400
300
250
100
25
45
1700

1102
485
5289
661
551
220
55
99
3746

Totaal uit

8750

6.785,74

5540

12209

* incl nog te betalen f 439,27
voor aanmaak van reeds ontvangen acceptgiro's

Saldo per 31-12-'01
Kas
Giro
Kapitaalrekening
Plusrekening
Totaal

Guldens
0,00
322,60
22.731 ,30
89,05
23.142,95

Toename 2001

Guldens

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Toename

8.670,18
6.785,74
1.884,44

= Euro's
0,00
146,39
10.315,01
40,41
10.501 ,81

Guldens
Saldo 31-12-'01
Saldo 31 -12-'00
Toename
Af: nog te betalen
Netto toename

23.142,95
20.819,24
2.323,71
439,27 *
1.884,44

•
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NIEUWSBRIEF HILVERSUM NIEUW OOST NR. 3
Een deel van onze leden treft bij deze Koerier een exemplaar aan van
een uitgave van de gemeente Hilversum: de Nieuwsbrief Hilversum
Nieuw Oost nr. 3. Deze nieuwsbrief is eind februari huis-aan-huis
bezorgd in de wijk Liebergen, die direct grenst aan Anna's Hoeve.
De voorpagina begint met een inleiding van (de toenmalige) wethouder Jan Nagel. Op pagina 2 en 3
staat de schets van architect Hans Ruijssenaars, supervisor voor Hilversum Nieuw Oost (en voor
stadsvernieuwingsproject Liebergen), met een uitgebreide toelichting. Ook wordt een artikel
gewijd aan het landschap in Nieuw Oost.
De achterpagina wordt voornamelijk gevuld door een interview met Meijndert Ruitenberg,
voorzitter van onze vereniging, onder de kop "Afbakening stad door natuur prima zaak, maar.... ".
Meijndert geeft aan dat onze vereniging het zeer oneens is met een aantal onderdelen van de schets
van Ruijssenaars. Niettemin had Meijndert zijn tekst graag nog wat scherper geformuleerd. Zo had
de kop boven het interview moeten luiden: "De ziel van Anna's Hoeve zal verdwijnen". Maar een
scherpere tekst was voor de gemeente (lees wethouder Nagel) niet aanvaardbaar. Wel of niet
meewerken aan een nieuwsbrief over plan-Ruijssenaars, dat was voor het bestuur een lastig
dilemma. Voor alle duidelijkheid: de vereniging staat beslist niet achter de gemeentelijke teksten in
de nieuwsbrief. Wij kunnen ons gelukkig niet voorstellen dat veel van onze leden erg onder de
indruk zullen zijn van de gemeentelijke propaganda voor de schets van Ruijssenaars.
Graag drukken we de "uitsmijter" van Meijndert, aan het eind van het interview, hier nog even af:

"Ik voel best het dilemma van de soms tegenstrijdige belangen. Maar dan kun je nog wel van
mening verschil/en. Bijvoorbeeld woningen aan het water zijn prachtig, wie wil er niet in de natuur
wonen, maar je moet je afvragen of het wel zo goed is voor de natuur.... ,
1/

Leden die de Nieuwsbrief niet hebben ontvangen en hem toch graag willen bezitten, kunnen even
bellen naar het secretariaat (6215 168) of een mailtje sturen naar annashoeve@go.to

-.

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In de week voor de raadsverkiezingen van 6 maart zijn er in Hilversum Oost heel wat vouwbladen
rondgebracht die Anna's Hoeve (mede) als onderwerp hadden. Zo'n 25 vrijwilligers brachten voor
de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve folders rond in het gebied van de Larenseweg tot de
Soestdijkerstraatweg. In een groot deel van Oost heeft ook Groenlinks een folder verspreid.
Verder wijdde WO-kandidaat Wouter Fontaine, woonachtig aan de Anthony Fokkerweg, in een
folder die in de buurt werd rondgebracht ook de nodige aandacht aan de toekomst van Anna's
Hoeve.
Het aardige is dat de effecten van deze folders duidelijk zijn terug te vinden in de verkiezingsuitslagen van Oost, wanneer die worden vergeleken met de rest van Hilversum.

»

-12Omdat de wijk Oost geen afspiegeling is van geheel Hilversum, moeten we niet kijken naar de
aantallen stemmefl per partij, maar naar de winst- en verliespercentages bij vergelijking met de
raadsverkiezingen van 1998. Een partij die in 1998 5 % van de stemmen behaalde en nu 10 % ,
heeft zijn aanhang (het aandeel in het totaal) zien verdubbelen : een winst van 100 %. Een partij die
in 1998 30 % haalde en nu 20 %, scoort een verliespercentage van 33 % . Dit zijn denkbeeldige
voorbeelden. Maar nu de echte cijfers. Onder "Oost" staan de totalen van de stembureau's 30 en 32
t/m 37. Dit komt vrijwel overeen met het gebied waar onze vereniging folders heeft rondgebracht
met een oproep om toch vooral te gaan stemmen, maar dan bij voorkeur op een partij die de
nieuwe plannen voor Nieuw Oost duidelijk afwijst.

W! nst/verliespercentage
Totaal Hilversum
Oost
rest van Hilversum

LH

WD

-34% +16%
-38% +37%
-33 % + 13 %

PvdA

CDA

-10%
-20%
-8 %

+490/0
+34%
+53%

GrLi

D66

Chr.U-SGP
-8%
-7%
-9%

+41 %
+84%
+89% +106%
+30 %
+79 %

Deze tabel toont aan dat D66 en Groenlinks in Oost de grote winnaars
zijn, en in mindere mate ook de WD.

De lijstvolgorde
in 2006!

Voor D66 geldt dat het percentage behaalde stemmen in Oost meer dan
verdubbelde: van 5,44 naar 11,42 % . Het nieuwe percentage is 106 %
hoger dan het percentage van 1998. (In de rest van Hilversum 79 % .)

U

LEEFBAARHILVERSUM

Groenlinks zag in Oost zijn percentage bijna verdubbeld, van 9,72 naar
18,36 %. Het nieuwe percentage is 89 % hoger dan het oude. (In de rest
van Hilversum slechts 30%.)

CDA

De WD heeft in Oost veel stemmen gewonnen. Het percentage steeg van
9,46 naar 12,95 %. Het nieuwe percentage is daarmee 37 % hoger dan het
oude; in de rest van Hilversum slechts 13 % . Bij het CDA is het precies
andersom . Het CDA steeg in Oost wel (van 11,84 naar 15,92 %), maar
veel minder sterk (+34 %) dan in de rest van Hilversum (+53 %). De
verklaring hiervoor kan de folderactie van Wouter Fontaine geweest zijn,
die hem 145 voorkeurstemmen heeft opgeleverd.
Leefbaar Hilversum verloor in Oost sterker dan in de rest van Hilversum,
maar het verschil tussen Oost en de rest van Hilversum vaJt nog mee. De
PvdA heeft in Oost een veel grotere klap opgelopen. De PvdA is kennelijk
afgestraft voor zijn standpunt dat als volgt begon: "De PvdA heeft positief
gereageerd op de plannen die architect Ruijssenaars in december
presenteerde."

GROENLINKS

e
PVDA

Ook de oproep aan de kiezers in Oost om ditmaal wel te gaan stemmen,
heeft enig effect gehad. In Oost steeg de opkomst licht (van 5 1,17 tot
5 I ,67 %), in de rest van Hilversum daalde de opkomst van 59, 12 tot 58,48 % .
De wijk Oost omvat slechts 19 % van het totaal aantaJ uitgebrachte
stemmen. Dat is te weinig om met zekerheid te kunnen zeggen dat de
problematiek van Anna1s Hoeve een beslissend effect heeft gehad op
de verkiezingsuitslag. Daar staat tegenover dat ook buiten de wijk
Oost de plannen voor Anna1s Hoeve kunnen hebben meegespeeld
bij de keuze van "zwevende" kiezers.

~ChristenUnie

I

I
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BRIEF AAN ALLE GEMEENTERAADSLEDEN
Op 9 maart jl., drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen, heeft onze vereniging de navolgende
brief gestuurd naar de 37 gekozen raadsleden (op hun huisadres). De inhoud van de brief spreekt
voor zichzelf.

VERENIGING
TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.
BETREFT: Hilversum Nieuw Oost
Geachte heer/mevrouw .............,
Hiermede wensen wij U van harte geluk met uw verkiezing in de gemeenteraad van Hilversum.
Veel wijsheid en sterkte toegewenst bij de uitvoering van uw verantwoordelijke taak in de
komende vier jaar.
Nu de verkiezingsstrijd achter de rug is, moet er weer met volle daadkracht aan de toekomst
gewerkt worden. Ook aan de toekomst van project Hilversum Nieuw Oost, ofwel Anna 's Hoeve
en omgeving.
Vóór en tijdens de campagne hebben wij ervaren dat zeer veel Hilversummers het niet eens zijn
met de door architect Ruijssenaars bedachte gebiedsindeling. Mét ons zijn zij van mening dat het
oorspronkelijke ontwerp van WM. Dudok (uit de jaren dertig) voor wandelgebied Anna's Hoeve
in zijn geheel behouden moet blijven. Mét ons gunnen zij ook de sportverenigingen de plek en de
ruimte die hun eerder is beloofd Ook de enorme aanwas van onze vereniging (al bijna 30 %
stijging van het aantal betalende leden sinds het begin van dit jaar) wijst in die richting.
Daarom roepen wij u op om eraan mee te werken dat de door de heer Ruijssenaars bedachte
gebiedsindeling, voor zover het gaat over het nieuwe sportcomplex en de woningbouw, zo snel
mogelijk van tafel gaat. Als het Goois Natuurreservaat instemt met de nieuwe plek voor de
rioolwaterzuivering, zullen ook wij ons daarbij neer/eggen.
Sommige leden van de oude Raad hebben ons een gebrek aan soepelheid verweten. \lWj vinden dat
niet terecht. De discussies en het over/eg over het Plan Nieuw Oost zijn serieus begonnen in
augustus 1995. Onze inzet was toen om het GEHELE natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve te
behouden. Buiten het natuurgebied was er 35 hectare beschikbaar voor de functies (nieuwe)
zuivering, (nieuw) sportcomplex, opslag van vervuilde grond en woningbouw. Dat moest volgens
ons genoeg zijn. Bijna 1000 Hilversummers hebben rond de jaarwisseling 1995/1996 aan de
gemeente laten weten dat zij het met deze zienswijze eens waren
Gaandeweg het participatieproces zijn wij er samen met de andere belangenbehartigers van
overtuigdgeraakt dat het heel erg duur zou worden om hieraan te voldoen, omdat er dan voor de
duur van enige jaren ergens een tijdelijk nieuw sportcomplex aangelegd zou moeten worden.
Daarom hebben wij, onder voorwaarden, ingestemd met het opofferen van de Speelweidevijver '*
en het Speelweidegebied voor de aanleg van een nieuw sportcomplex. Dat was in 1998. \lWj
hebben de gemeente toen duidelijk laten weten dat hiermede voor ons de uiterste grens was
bereikt. Ons wisselgeld was op. Veel van onze leden vonden dat wij hiermee al véél te ver waren
gegaan. Nog steeds zouden wij liever zien dat het sportcomplex uiteindelijk terechtkomt op een
plek die op dit moment géén deel uitmaakt van het natuurgebied
>>
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Afgelopen najaar schoof de heer Ruijssenaars de sportverenigingen door naar een plek in het bos
van Anna's Hoeve en tekende hij woningen tot in de vijvers van Dudok. Hierdoor zou het karakter
van dit deel van Anna's Hoeve onherstelbaar vernietigd worden. Toen de toenmalige wethouder
Ruimtelijke Ordening op 18 december j.1. aan de gecombineerde raadscommissies meedeelde dat
aan de Sportverenigingen en aan ons nog niet formeel om een mening over de nieuwe ontwerpschets was gevraagd, vergat hij daaraan toe te voegen dat de verenigingen ONGEVRMGD al in
november aan de gemeente hadden laten weten dat de nieuwe gebiedsindeling niet aanvaardbaar
was. B&W hadden het nieuwe ontwerp kunnen afwijzen. De campagne zou dan anders zijn
verlopen. Het prestige van de heer Ruijssenaars woog voor B& Wechter kennelijk zwaarder.
~j

weten dat er nog twee levensgrote problemen liggen op de weg van Structuurvisie naar
Masterplan Nieuw Oost: een groot financieel tekort door tegenvallende saneringskosten, en de
toekomstige uitwatering van het regenwaterriool voor Hilversum Oost. IIWj roepen u op om
samen met het nieuwe college van B&W, het provinciebestuur, het Hoogheemraadschap, het
Goois Natuurreservaat, de sportverenigingen en onze vereniging, te werken aan een oplossing die
kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. Aan ons zal het niet liggen. De gedachte aan het
voeren van lange bestuurlijke en juridische procedures tegen de gemeente lokt ons allerminst.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
namens het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.,
M.L. Ruitenberg, voorzitter

*

G. Peet, secretaris

Noot: per abuis ontbrak in de brief het woorddeel ''vijver''.

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.

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

Lucas Reijnders kritisch over saneringsplannen
(woensdag 6 februari 2002)
In een drukbezochte bijeenkomst in het Pinetum heeft prof.dr. Lucas Reijnders afgelopen zondag
een kritisch betoog gehouden over de Hilversumse saneringsplannen in project Nieuw Oost.
De vermaarde milieudeskundige, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, was uitgenodigd
door de Werkgroep Behoud Heuvelrug .
Prof. Reijnders steunde het saneringsplan voor de vervuilde waterbodems van de Laarder
Wasmeren en de vijvers van Anna's Hoeve (een plan dat overigens nog steeds wacht op de
handtekening van minister Pronk met de bijbehorende zak rijksgeld). Over de nieuwe plannen
voor sanering van het zwaar vervuilde RWZI-terrein en omgeving was hij minder enthousiast.
Hilversum was aanvankelijk van plan om alle vervuiling weg te halen. Toen dat onbetaalbaar bleek
te zijn werd een nieuw plan gemaakt, waarbij de minder vervuilde onderste lagen gewoon blijven
zitten. Prof. Reijnders betoogde dat een belangrijk doel van de sanering, nl. het stoppen van de
vervuiling van de diepere grondwaterlagen, dan nog niet wordt bereikt. Op de lange duur zal dit het
milieu aantasten in de lage gebieden aan de rand van het Gooi, waar kwelwater aan de
oppervlakte komt. Decennia lang heeft Hilversum de engen en heiden aan de oostkant van het
dorp misbruikt voor lozing van giftige stoffen. Hij vindt dat Hilversum nu meer geld in de sanering
zou moeten stoppen, zodat de grond weer echt schoon wordt. Dat de grondwatervervuiling door
Hilversum wordt afgedaan als een ander probleem dat de provincie maar moet oplossen, vindt hij
onjuist.

»
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Onderzoek nieuwe rondweg: Jan Nagel geeft eindelijk toe
(woensdag 13 februari 2002)
In de raadscommissie Stad van dinsdag 12 februari heeft wethouder Jan Nagel eindelijk
toegegeven dat hij wel degelijk weet heeft van een gemeentelijk onderzoek naar een mogelijke
nieuwe rondweg. Hij pakte het zorgvuldig in. Nagel verwees tijdens de commissievergadering naar
een lopend onderzoek naar de groei van het autoverkeer in zuidoost Hilversum. AI in december
vorig jaar had een van de oppositiepartijen (Groenlinks) gevraagd waar dit onderzoek precies
over ging. Over "het in kaart brengen van autonome ontwikkelingen", zei hij toen. Nu voegde hij
daar noodgedwongen aan toe dat uit dit onderzoek zou kunnen blijken "dat de bestaande
infrastructuur onvoldoende is" en dat er dus nieuwe wegen nodig zullen zijn.
Eerder had hij bij herhaling ontkend dat hiervan sprake was. Op vragen van Groenlinks ontkende
wethouder Nagel begin januari in de raad dat aan zo'n weg gewerkt wordt. Hij wist nergens van.
Ook op een schriftelijk verzoek om informatie ontkende het college van B&W dat er plannen voor
of tekeningen van de weg waren.
Begin februari vroeg Groenlinks in de raad opnieuw naar de plannen. Nagel reageerde woedend
en brieste: "Dit is een absurde zaak. Er zijn geen tekeningen! U moet niet doen of u een
bouwfraude op het spoor bent!"
Blijkbaar loopt Nagel alvast vooruit op de mogelijke uitkomst van het door hem in gang gezette
onderzoek, door alvast her en der te laten polsen hoe er gedacht wordt over een nieuwe weg
tussen de Soestdijkerstraatweg en de Kamerlingh Onnesweg (dwars door of vlak langs de
natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve). Daarbij hebben wel degelijk tekeningen op tafel
gelegen.

6

25 februari: wandeling met Leefbaar Hilversum
(zaterdag 16 februari 2002)

LEEFBAARHILVERSUM

Leefbaar Hilversum gaat met de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve, serieus praten over hun bezwaren op het plan
Ruijssenaars. Jan Nagel heeft de handschoen opgenomen en is van mening dat hij verkeerd is
begrepen door de VBAH. Leefbaar Hilversum heeft wel degelijk interesse in het gebied Anna's
Hoeve. Maandag 25 februari om 9.30 uur gaat Jan Nagel als verantwoordelijke wethouder, met de
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve kijken en wandelen op locatie om een goed inzicht te
krijgen van de knelpunten die worden veroorzaakt door het plan Ruijssenaars.
De VBAH is van mening dat het plan Ruijssenaars de ziel uit Anna's Hoeve haalt. Onze
argumenten en mening kunt u elders op de web-site lezen . Als de voor Anna's Hoeve slechte
elementen uit het plan gehaald worden dan komt er eindelijk schot in de zaak. Maar laten we niet
te vroeg juichen. We zullen Leefbaar Hilversum op hun daden beoordelen. Er is in elk geval een
begin gemaakt.

Open dag in restaurant Anna's Hoeve
(maandag 18 februari 2002)
De opruimwerkzaamheden op het terrein van restaurant Anna's Hoeve,
dat is omgedoopt tot Castellum Novum, waren zo ver gevorderd dat er
op zondagmiddag 17 februari Open Huis gehouden kon worden voor vele
genodigden.
Onder het genot van champagne en vele heerlijke tapas-hapjes konden de gebouwen en het
omringende terrein bekeken worden. Voor oudere Hilversummers was dat natuurlijk een
nostalgisch gebeuren, hoewel vrijwel alles wat nog herinnerde aan het vroegere pretpark en de
speeltuin nu verdwenen is. Er zijn vele tonnen rommel afgevoerd.

»

-17Op allerlei plekken zaten gasten "ons" boekje uit 1989 over de geschiedenis van Anna's Hoeve te
lezen (auteur Kees van Aggelen) . Een van onze allerlaatste exemplaren had onze vereniging
cadeau gedaan aan de nieuwe eigenaar, de heer Franck Rodenburg uit Laren. Die had voor zijn
gasten een aantal kopieën van het boekje laten maken!
De tekeningen voor de op handen zijnde verbouwing en de geplande tuinaanleg konden ook
bekeken worden. Vooral inwendig wordt het restaurant drastisch veranderd , naar tekeningen van
architectenbureau Rabouw-Kuyf in Woerden . Voor het gebouw komt een terras. Op het
voormalige pretparkterrein komt een fraaie tuin. Tussen de bomen waar lang geleden de
kinderspeeltuin was, komt een parkeerterrein met een vijver met fontein . De directeur van de
Hilversumse vestiging van Castellum Novum , de heer Albert Kampjes, betrekt de oude
boswachterswoning; wellicht komt ook een van de vaste personeelsleden in dit huisje te wonen .
De verbouwing zal nog wel enkele maanden duren, maar voor de zomervakantie hoopt het
restaurant de deuren te heropenen. Het belooft een sieraad in de omgeving te worden.

Nieuw plan Ruijssenaars in beeld gebracht
(zondag 24 februari 2002)
Zondagmiddag om een uurtje of 4 begonnen een aantal mensen met het uitrollen van afzetband
om aan tegeven waar de grens ligt van het plan zoals aangegeven in de structuurvisie en het plan
Ruijssenaars. Dit in afwachting van de heer J. Nagel, Wethouder Ruimtelijke Ordening voor
Leefbaar Hilversum .
Voor de aanwezigen was het schokkend om te zien hoe groot het verschil was in grondoppervlakte tussen die twee plannen. Als het plan Ruijssenaars door zou gaan , wat God verhoede, is
Anna's Hoeve ten dode opgeschreven. Op deze manier het verschil in beeld brengen maakt in
ieder geval duidelijk dat het laatst gepresenteerde plan Ruijssenaars onder GEEN ENKELE
voorwaarde door mag gaan .

Grote ledenwerfcampagne van start
(dinsdag 26 februari 2002)
Deze week is een grote ledenwerfcampagne van start
gegaan. Tot 5 maart a.s. zullen in Hilversum Oost tussen de Larenseweg en de Soestdijkerstraatweg ongeveer 9000 vouwbladen huis-aan-huis bezorgd worden.
Dit gebeurt door vrijwilligers, die wij hiervoor zeer dankbaar zijn .
Het vouwblad bestaat uit een dubbelgevouwen vel A3,
ofwel vier kantjes tekst in A4-formaat, in een zacht
oranje kleur. De voorpagina kopt met vette letters "RED
NATUURGEBIED ANNA'S HOEVE, HELP ONS!"

RED NATUURGEBIED
ANNA'S HOEVE

HELP
ONS!
In declembet" lwIeft de gemeente de ~ f'lbn!-l voor Hilversum N ieuw Oost chstisdl
~ . Oeni"'-""f'epl~l'w;)uden indzf'ft1 arootdeel"", hel ~r'IóI[UUI".en
~IvtM~ Hoew:~cll».r word' ~_ l'eI'Tninia.

HELP O NS OM OrT ONHEil AF TE WENDEN .
Dat kan nog. want de ptannen zijn nog niet defini tief.

Daaronder een oproep om lid te worden en om op 6
maart a.s. op een partij te stemmen die plan-Ruijssenaars voor Nieuw Oost onomwonden afwijst. Op pagina
2 staan de (ingekorte) standpunten van LH, VVD, PvdA,
CDA, Groenlinks, D66 en Christen Unie-SGP afgedrukt,
zoals we ze van die partijen ontvangen hebben . De lezer
kan hier zelf zijn of haar conclusie uit trekken.

C>d<. de becro&<ken sportve'"eoigin&en (HSV Wasmeer en W Oe Ubra's) zijn relle
t~Vöflde~ pbmeol.

WAT KUNT U DOEN OM HET KARAKTE R VAN NATUURGEBIED ANNA'S HOEVE ZOVEEl
MOGEUJK IN STAND TE HOUDEN !
t o( Wooud I'aI1I1nna's Hoeve. H er ~ leden staan ""';j crericer.
VQtXl'lelgeidhoeft u ~ni«te "en; ee'1 M1-..e ~pe"~.ofwe€ r ,8]~ !
(O~ i$ f <4 .03). V~ in dit vouwb!;ad vindt u hoe u zich als lid kunt avvnèden.

1- W ord lid VMl de Ve«'lliging

BwtrUlllid! fijn!

W.jJ.cpendMuOMblijfc~.

2. M u S(~gd Hilver$ummer bent, ga <bi> op 6 mun u . bij voorl<.e.x $(~ op een
partij die lic:h duidelijk tegen de ~ng Vöfl de gemeentepl OW'l ne<l (dus 'IÓÓt" behoud VWl
~NI's Hoe'o'e) ~ uitgesproken. Verde«lp in dit YOUWbIad kun' u lezen wel ke partijen dar zijn .

G.. in ieder re-nI Slemt'nen . Uw mening is otel mindor wurd d<w> de van ~. Door ~
te~$C~ geeftu een ~ srukje invloed~ aanmerrset1 c:ie er a'lderliOWJr ÓO'ni<.en
&nu. H«if;:na:M"een~" beeqe,IFIM""~Ir~~Mi>!ngrrxe!

ALVAST DANK VOOR UW HULP
Op pagina 3 staat een artikel met de kop "GEEN PLANRUIJSSENAARS. MAAR WAT DAN WEL?" Het komt er
op neer dat plannen voor Nieuw Oost gemaakt moeten
worden op basis van de gebiedsindeling in de Structuurvisie van november 2000 .

Op de achterpagina staat iets over onze vereniging : wat wij zijn en wat wij doen. Onderaan blz. 3
en 4 staat een bon waarmee men zich als lid kan aanmelden .
>>
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Campagne zeer succesvol
(donderdag 7 maart 2002)
Het advies van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve aan de Hilversumse kiezers om
(terwille van de toekomst van natuurgebied Anna's Hoeve) niet op LH en de PvdA te stemmen, is
massaal opgevolgd. Onze vereniging, door de Gooi- en Eemlander gekscherend aangeduid als
Hilversums negende politieke partij, voelt zich dan ook mede-overwinnaar in de verkiezingsstrijd.
Afgelopen week hebben wij in Hilversum Oost een grote campagne gevoerd om de bewoners te
informeren over de standpunten van de partijen over de toekomst van Anna's Hoeve.
Tegelijkertijd was dit een actie om nieuwe leden te werven. Het voorlopige resultaat hiervan: ruim
200 nieuwe leden, ofwel + 27 %.
Wij zullen alles in het werk stellen om de schitterende creatie van Dudok uit de jaren dertig in zijn
geheel te behouden en de natuur aan de oostkant van Hilversum te versterken.

D

(~:H:==,

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

*

LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL

GROOT GENOEGEN
EN GROOT ONGENOEGEN
Met groot genoegen hebben wij uw folder getiteld ''Red natuurgebied Anna's Hoeve" ontvangen.
Waarom? Omdat deze nog juist voor de gemeenteraadsverkiezingen in de bus viel. Met groot
ongenoegen hebben wij echter kennis genomen van de inhoud!jarenlang hebben wij genoten van
dit bijzondere stukje natuurgebied Anna's Hoeve is niet simpelweg een stuk grond met wat bomen
maar een rustgevend plekje natuurschoon dat een speciale, karakteristieke uitstraling heeft. Een
kunstwerkje van natuurarchitectuur waaraan door de ons aller bekende Wil/em M. Dudok de
eerste hand werdgelegd en dat alleen al als cultureel erfgoed, naast het gemeentehuis van dezelfde
''meester'' en talloze andere monumenten van zijn hand een blijvende plaats in het Hilversumse
verdient.
Uw circulaire heeft mij derhalve, voor het eerst in m'n 4 I -jarige bestaan, doen besluiten tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum te stemmen op een andere partij. Ik hoop dat D66 en
andere partijen die Anna 's Hoeve een warm hart toe dragen er alles aan zul/en doen om te zorgen
dat dit stukje Hilversum behouden blijft als groen gebied Het is genoeg geweest zo, Hilversum is
vol (gebouwd). Laten we die paar groenstroken die Hilversum nog RIJK is, waaronder tevens het
Spanderswoud en Corversbos, niet verkwanselen ten gunste van bebouwing. Sommige raadsleden
zouden er beslist goed aan doen zo af en toe wat tijd vrij te maken om de natuur in te trekken.
Dan ga je beseffen hoe rijk je gemeente is en hoe arm het wordt als je dat niet meer kunt beleven!
Tot slot geef ik mij, alsmede mijn vriendin / huisgenoot, op als lid tot de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve.

»

•
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Met vriendelijke groeten en heel veel succes met uw acties tot het behoud van Anna's Hoeve
toegewenst,
Eric Noort
P.S.: U mag dit bericht wat mij betreft openbaar maken als uiting van GROOT ongenoegen,
bijvoorbeeld aan dat deel van "politiek Hilversum 11 dat van mening is dat dit stukje natuurcultuur
het veld moet ruimen voor woningbouw.

EEN TON VOOR WATER
--

In de vorige Koerier stond een berichtje over de Waterbeurs,
die op 20 maart jl. in het Hilversumse Raadhuis werd gehouden,
als startmanifestatie van het project 'Water van levensbelang".
Dit project loopt tot en met juni 2003 en het doel is de bewoners van Gooi en Vechtstreek bewust te maken van het belang
van water voor alle mensen, waarbij bedacht moet worden dat
het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat er altijd oneindig
veel én schoon water uit de kraan komt.
In dit verband werd ook de actie "Een ton voor water" genoemd, een NOVIB-project ten bate van de
watervoorziening in Ethiopië, waar water niet zo gemakkelijk voorhanden is als bij ons. Er worden
regentonnen te koop aangeboden; van de opbrengst van elke ton gaat € 5,00 naar een watervoorzieningsproject. In Nederland kan met een regenton water bespaard worden: het opgevangen water kan in
plaats van leidingwater worden gebruikt voor het begieten van planten in en om het huis.
Er zijn twee verschillende soorten regenton verkrijgbaar:
een van 240 liter voor € 29,50, van donkergroene kunststof met deksel en aftapkraan
*
een van 190 liter voor € 37,50, een luxeton met een decoratieve houtstructuur en zwarte
horizontale spanbanden, uiteraard ook met deksel en aftapkraan.

*

Zo'n ton voor het goede doel kan bij de volgende tuincentra in het Gooi worden aangeschaft:
- Groencentrum Schouten, 's-Graveland
- Van Dijk Tuinbenodigdheden, Laren
- Tuincentrum Ruizendaal, Bussum
- Tuincentrum Spaans, Bussum
- Intratuin, Kortenhoef
- Baard Tuin- en Parkmachines, Huizen
- Tuincentrum Rebel, Huizen
- Siertuincentrum Naarden, Naarden
Het is geenszins de bedoeling hier reclame te maken voor de NOVIB of voor tuincentra, maar dit goede
doel leek de moeite van het vermelden waard.

IIKOERIERII ZOEKT VRIJWILLIGERS
Doordat ons ledental vooral in Hilversum-Oost sterk is gestegen, zijn enkele bezorgwijken nogal
groot geworden. Om onze vrijwillige bezorgers te ontlasten zouden we sommige wijken graag
splitsen. Maar dat heeft alleen zin als we een paar nieuwe bezorgers kunnen vinden.
De meeste bezorgwijken tellen 30 tot 40 adressen. Viermaal per jaar moet er een Koerier worden
bezorgd, en begin januari een envelop met het betalingsverzoek en de acceptgiro. Wilt u ons
komen helpen? Bel dan Helga T oes, tel. 6855 951.
Het zou ook fijn zijn als een vrijwilliger zich beschikbaar zou stellen om bundels van te bezorgen
Koeriers op te halen van het adres Weberstraat I en af te leveren bij ongeveer 12 bezorgers. Bezit
van een auto is daarbij erg handig. Ook hiervoor kan men hulp aanbieden bij Helga T oeso
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2003:

"GROENE" BESTUURSKANDIDATEN GEZOCHT
In 2003 zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor de besturen van de plaatselijke waterschappen, die zich bezighouden met de waterhuishouding, de zuivering van afvalwater, waterkeringen en de bevaarbaarheid van waterwegen. Onze regio valt
onder het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.
Voor de verkiezing in het bestuur van het Hoogheemraadschap kunnen
ook mensen uit de "groene" hoek zich kandidaat stellen, d.w.z. mensen
die de natuur en het milieu een warm hart toedragen. Wie voor de
groene kandidatenlijst in aanmerking wil komen kan zich aanmelden bij
de Milieufederatie Noord-Holland, Stationsstraat 38, 1506 DH Zaandam.
Vóór de zomer zaJ hij/zij informatiemateriaaJ ontvangen, te weten het
groene programma, de selectieprocedure en een opgaveformulier. De
plaatselijke milieuorganisaties kiezen dan uit aJle aanmeldingen geschikte
kandidaten, die op de kieslijst worden gezet en voor wie gezamenlijk campagne wordt gevoerd.

~
npLAN-GIJRATH": ALTERNATIEF VOOR NIEUW OOST?
Eind februari heeft ir. Menno Gijrath van Bouwsoft bij het college van B&Ween alternatief
schetsplan gemaakt voor Nieuw Oost. Net als prof. Ruijssenaars gaat hij uit van 850 nieuwbouwwoningen, maar hiervan staan er 20 in de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg en 80 als
"watervilla's" rondom en in de rand van de (gesaneerde, maar behouden) accumulatievijver. De
ontwerper plaatst de nieuwe RWZI aan de rand van het Laarder Wasmeer, zoals in de Structuurvisie, maar situeert de sportvelden ook langs het Wasmeer, dus min of meer op hun huidige plaats.
Het Speelweidegebied zou dan voor opslag van vervuilde grond gebruikt moeten worden.
Wethouder Nagel heeft toegezegd dat de gemeente deze schets nader zal bestuderen. Het
voorstel m .b.t. de sportvelden en de berging van vervuilde grond is overigens in 1998 al aan de
orde geweest in het z.g. Participatie-overleg, en toen als onrealiseerbaar verworpen.
Het plan van ir. Gijrath omvat ook het opheffen van de Weg over Anna's Hoeve en de aanleg van
een nieuwe verkeersweg vlak langs de spoorlijn, onder viaduct Drakenburgh door, en dan
noordwaarts tussen de A27 en huisjesterrein De Molshoop richting Zandheuvelweg. Hiertegen
kunnen bedenkingen worden ingebracht. Zo'n weg vergroot het ecologische knelpunt bij de
kruising A27- spoorlijn, waar nu al de dreiging bestaat voor de bouw van een (overstap)station na
de mogelijke toekomstige aanleg van een HOV(sneltram)-lijn langs de A27 richting Huizen/Almere.

GRONDWATERONDERZOEK IN GEBIED NIEUW-OOST
In januari is er op een plek langs de Liebergerweg (aan de rand van de accumulatievijver) ongeveer
twee weken gewerkt aan een grondwaterboring. Een pijp is zeer diep de grond ingebracht en zal
daar geruime tijd blijven zitten. In en rondom het Laarder Wasmerengebied zijn in totaal vijf van
zulke pijpen aangebracht. Het gaat hier om een provinciaaJ grondwateronderzoek naar de plaats en
verplaatsing van de vuilwaterbel onder Anna's Hoeve en de Laarder Wasmeren. Dit onderzoek
moet de nodige gegevens opleveren voor "pilotproject" Hilversum in het Masterplan Grondwatersanering 't Gooi.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

Internet: http://www.gnr.nl
Telefoon: 0356214598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

Reinigingspolitie:

telefoon 0356950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

08006586 ?34 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemtet\lo Hilv.... $UC11

I . Speelweide

2. Speelweidevijver
3. W itte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. BospoeI
x Nieuwe poel

~ voetp~d.n

=

~.fhard.

wogen

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna1s Hoeve e.o.
Secretariaat:

••

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

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

o
o

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

adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr..........".................................. ........... .... ........... ...... ..
Adres:
Postcode:

. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . .. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'"

Plaats: ............................................ .
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Hilversum
"Hilversum Nieuw Oost is één van de meest interessante, moeilijke en waardevolle projecten van
Hilversum op dit moment. Er zijn veel dingen met ellmar verweven: de sport, de natuur en wonen
en natuurlijk ook milieu, verkeer en voorzieningen. Het is geen recht toe, recht aan project. We
moeten zorgvuldig zijn in alle facetten. Dat maakt Hilversum Nieuw Oost gecompliceerd en daardoor
buitengewoon prikkelend. Er ligt nu een ontwerpschets van Prof. Ir. Hans Ruijssenaars, maar er is
nog niets besloten." Aan het woord is Jan Nagel wethouder voor Hilversum Nieuw Oost.

Jan Nagel:

Interessant,
moeilijk en
waardevol
Prof.Ruijssenaars, supervisor voor de plannen in onder meer
Nieuw Oost heeft zij n, in opdracht van het vorige college ,
gemaakte ontwerpsche ts op 18 december jl.gepresemeerd. Wat
gaat hiermee gebeuren? "H et plan bevat naast bezwaren ook vee l
Jan Nagel
positieve elemen ten zodat we h ebbe n b esloten de ontwerpschets
op inhoudelijke, financiële en juridische h aalbaarheid te onderzoeken. Er wordt een voorstel voorbereid over
de plussen en minnen van de ontwerpsch ets van Ruijssenaars t.O. V. de Structuurvisie. H e t ligt in de bedoeling
een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te ge ven om qua natuur en ecologie te ond erzoeken wat de consequenties z~jn van de ontwerpschets en Stru ctuurvisie. Parallel wordt het onderzoe k naar de verkeersontwikkelingen in Hilversum Oost gestart. De onderzoeksresultaten worden in één voorstel verwerkt. Dan pas wordt
er een collegestandpunt bepaald. Het spreekt vanzelf dat w e de op- en aanmerkinge n van belanghebbende partijen in ons oordeel meenemen. Gegronde bezwaren zullen zeker een kans hebben. Om slechts één voorbeeld
te noemen: het aantal en de ligging van de sportvelden is iets dat mij als sportwethouder ter harte gaat.
We verwachten dat er medio augus tus bestuurl~jke besluitvorming kan plaats vinden over de ontwerpschets.
Er is nu dus absoluut nog niets besloten."

Waarom Nieuw Oost?
De ontwikkeling van Nieuw Oost is voor Hilversum heel belangrijk. Het gebied is op een aantal plaatsen zo
vervuild dat de grond en bodems van een aantal meren gesaneerd moeten worden . Als de bodemverontreiniging namelijk niet wordt opgeruimd moet er rekening worden gehouden met voortgaande verontreiniging van
het grondwater. En dit zou weer vervelende gevolgen hebben voor het drinkwater van Hilversum.
Een operatie die veel tijd, organisatie en geld kost. Daarnaast is er in Hilversum een groot tekort aan woningen. Hilversum Nieuw Oost is één van de weinige plekken waar nog woningbouw mogelijk is.
Deze woningbouw in dit gebied is extra noodzakelijk om met de opbrengsten de sanering te kunnen bekostigen. Thvens staat in het gebied ook de rioolwaterzuivering. Deze installatie voldoet niet goed meer en moet
worden gemoderniseerd. Alles bij elkaar redenen genoeg om het gebied Hilversum Nieuw
Oost groot aan te pakken. Daarbij zijn niet
alleen de sanering en de woningbouw van
belang. Nieuwe natuur, een plek voor recreatie
en een nieuw sportcomplex zijn daarin minstens zo belangrijk. Samen met het Gooisch
Natuurreservaat en de Hilversumse woningcorporaties wordt aan de plannen gewerkt.
Ook partijen als de Vereniging tot behoud van
Anna's Hoeve en de sportverenigingen zijn bij
de planvorming betrol<ken.

~I
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Hans Ruijssenaars:

Ik heb geprobeerd de
natuur veilig te stellen
"Nieuw Oost is de laatste stedelijke uitbreiding aan de oostkant van Hilversum. De nieuwe woningen moeten zo dicht mogelijk
tegen de bestaande stad worden gebouwd, zodat er zoveel mogelijl{ natuur behouden blijft." Aan het woord is prof.ir. Hans
Ruijssenaars, supervisor van de plannen voor Nieuw Oost. Met zijn ontwerpschets borduurt Ruijsse naars voort op de al eerder
vastgestelde structuurvisie, een soort programma van eisen voor de invulling van het nieuwe gebied.

Wat zijn de b elangrijkste kenmerken van
het plan Nieuw Oost?
"De ontwerpschets geeft duid elijk de eindgrens aan va n de oostzijde van de stad. Het plan is n amelijk zo gemaakt dat hier redelijkerwijs geen verdere stedelijke uitbreidingen meer aan toe te
voegen zijn. De bebouwing en het la ndschap gaan hier harmonieus in elkaar over." Met deze groene grens van de stad sluit
Ruijssenaars aan op de visie van de vroegere stadsarchitect
W.M .Dudok. Ongeveer zoals 'Kamrad' even ten noorden van
Nieuw Oost. "Ik h eb hierm ee geprobeerd de natuur veilig te stelle n. In mijn optiek gaat de na tuur er in oppervlakte zelfs op
vooruit."

H et uiterlijk van de wijk
De natuur is een belangrijke inspirat iebron voor van Ruijssenaars. "De kwaliteit van Hilversum is tot nog toe de autonome
ligging in h et groe n. De waarde van de stad wordt bepaald door
de krach tige begrenzing van de natuur. Hier ligt voor mij de uitdaging. Ik zou bijvoorbeeld niet aan een Vinex-Iocatie mee willen
werken . Dat is teveel gebaseerd op gemakzucht." Hoe een wijk
er uiteindelijk uit komt te zien , wordt echter niet alleen bepaald
door een visie of een denkbeeld. Praktische zaken spelen minstens zo ' n grote rol. "In de structuurvis ie was bijvoorbeeld niet
voldoende rekening ge houden m et een aanzienlijke toename van
het oppervlakte
water. In een later
stadium werd alsnog
dit aandach tspunt als
een "must" aan het
programma van
eisen toegevoegd.
Dus meer en grotere
vijvers dan aanvankelijk de b edoeling
was. Doe je dat n iet ,
dan heb je met extreme rege nbu ien grote
kan s op overstrominge n ."

Streven naar harmonie
Hoe doe je dat eigenlijk-? Hoe bouw je een wijk op zo ' n manie r
dat alle betrokkenen tevreden 7.ijn over het eindresultaat? -"Ik
ben eerst naar de essentie van de plan nen gaan kijken alvorens
hiermee aan de slag te gaan. De kunst va n h et plannen make n is
alle eise n , problemen en deelplannen in samenhang en harmon ie op te lossen en een plek te geven. Samenhang is de afgelopen 30 jaar ee n sleutelwoord geweest in mijn werk. Ik betrap
mezelf erop dat ik m eer geïnteresseerd ben in overeenkomsten
dan in verschillen. Mijn bela ng in dit proces is dan ook, het gezamenlijke bela ng, waarbij ik natuurlijk wel mijn eigen kwaliteitsn ormen blijf hanteren. Ik heb dus nie t ieders wensen voor 100%
kunnen honoreren. Je moet namelijk belangen tegen e lkaar
afwegen die niet altijd tegen elkaar af te zetten zijn. In mijn streven naar harmonie hangt bovendien alles met elkaar samen.
Verander je het één dan heeft dat gevolgen vo or het ander. Een
domino-effect op grote sch aal. Bouw je minder huizen, dan krijg
je als gemeente minder geld. Met m inder geld zijn er minder
projecten te fina n cieren en met minder projecten heeft het
gebied minder te bieden aan bewoners en bezoekers. Gelukkig
hebben alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van
Nieuw Oost het vermogen om in te zien dat er met meerdere
belangen rekening gehouden moet worden."

---

Thelichting
ontwerp schets
Dubbele 'ritssluiting'
De ontwerpschets is zo gemaakt
dat het landschap zover mogelijk
tussen de nieuwe bebouwing
binnenkomt. De woonbebouwing
met totaal circa 850 woningen
heeft een centraal gebied van
gesloten bouwblokken met circa
350 eengezinswoningen. Zowel
aan de oost-, als aan de westzijde
bestaat de woonbebouwing uit
losse bebouwingsstroken (de
zogenaamde dubbele 'ritssluiting'),
die een overgang maken naar het
om ringende landschap.

Het landschap
in Nieuw Oost
Het gebied van Anna' s Hoeve en de Laarder Wasrneren ziet er mooi uit. Het verschil in
hoogte, de afwisseling in planten, bomen en struiken en de open velden wrgen voor
veel afwisseling. De natuurwaarden die in het gebied aanwezig zijn hebben vooral te
maken met de aanwezigheid van water in de droge zandgronden. In de droge gronden
vinden we verschillende grassoorten als buntgras en zandzegge. In de wat nattere delen
komen bijvoorbeeld veenmos, snavelbies, zonnedauw en wollegras voor. Langs de
oevers groeit onder andere riet, lisdodde, braam, mattenbies en bitterzoet. Wilgen,
populieren en beuken zijn de belangrijkste boomsoorten. De watervleermuis is een
bijzondere bewoner van het gebied.

De nieuwe woningen zijn aan de
oostzijde gelegen aan een vernieuwd en groter Wasmerengebied,
een nieuwe recreatieberg en aan
nieuwe vijvers. Aan de westzijde
staan de woningen aan de groenzone van de Anthony Fokkerweg.

Recreatie aan het water
Aan de zuidzijde van de berg
grenst het recreatiegebied in de
toekomst rechtstreeks aan het
water: Nu loopt daar nog een weg
en fietspad tussen.

Rioolwaterzuivering
schuift op
De rioolwaterzuivering is in dit
plan naar het nool'den opgeschoven tot achter het Philipscomplex. Hierdoor is deze installatie minder ver in het landschap
gelegen en vormt het geen buffer
meer tussen de woningen en het
landschap.

Nieuw sportcomplex
Om de nieuwe woonbebouwing zo
dicht mogelijk tegen de bestaande
bebouwing aan te kunnen leggen
is het nieuwe sportcomplex als een
langgerekte 'sportstrip' gesitueerd
langs de spoorlijn. Het complex
bestaat uit vier kunstgrasvelden,
twee clubhuizen en twee handbalvelden waarop ook getennist kan
worden.

Weg over Anna's Hoeve:
recht getrokken en
verdiept
De weg over Anna's Hoeve wordt
in dit p lan rechtgetrokken en
verdiept aangelegd, waar overheen
een ecopassage wordt aangebracht.
De natuur kan zich via zo 'n
passage makkelijk verplaatsen van
het ene naar het andere gebied.
Ook bij de kruising van de spoorlijn en de A27 is een ecopassage
over de spoorlijn getekend. Zo
ontstaat er een aaneengesloten
natuur- en recreatiegebied. De weg
over Anna's Hoeve splitst zich na
de rotonde in twee afzonderlijke
wegen.

Het gebi ed van Anna's Hoeve is niet zomaar ontstaan. Het landschap rond Anna 's Hoeve is
door mensenhanden gemaakt. Het is ontworpen als park door architect Dudok en in de jaren
'30 van de vo ri ge eeuw aangelegd. De aanleg van het park diende als werkgelegenheidsproject
in de crisisjaren, net als de aan leg van het Amsterdamse bos. Er zijn vijvers gegraven en de
grond die overbleef is gebruikt om de heuvels te maken. Er zij n bomen en struiken aangeplant
en wandelpaden aangelegd. Aan het gebied is goed te zien dat een ontworpen park ook mooie
natuu r kan opleveren. Bij Anna's Hoeve werden ook produ ctiebossen van naaldbomen aangeplant. Daarmee werd het verstuiven van zand gestopt. Het hout zou gebruikt gaan worden in de
mijnbouw in Limburg. Toen de mijnbouw ophield te bestaan waren de productiebossen niet
meer nodig. De bomen zijn wel blijven staan maar het bos is slecht onderhouden. Het bos is
een beetje saai en het heeft weinig natuurwaarden. Door in de toekomst de juiste maatregelen
te neme n kunnen deze bossen aantrekkelijker worde n voor recreatie en natuur.Een probleem
in het gebied dat zo op h et oog niet te zie n is, is de bodemverontreiniging en de vervuiling van
de bodems van de vijvers. Daarom wordt bij de
plannen voor Nieuw Oost ook de vervuiling weggewerkt. Dat zal in het begin ten koste gaan van
de aanwezige natuur, maar er wo rdt alles aan
gedaan om weer een zo mooi mogelijk natuurgebied te maken. Dat zoiets kan en dat daarvoor
geen ho nderden jaren nodig zijn heeft het park
rond Anna's Hoeve wel beweze n. In de plannen
voor Nieuw Oost worde n natuur, sport, recreati e,
de rioolwaterzuive ring en wonen zo goed mogelijk gecombineerd. Bij de aanleg van de nieuwe
natuur wordt gezocht naar planten en dieren die
va n nature in een zandgebied met water voorkomen. De bedoeling is niet om zoveel mogelijk
soorten, ook soorten die hier niet voorkomen, in
het gebied aan te planten. Al met al zal de
natuur er na afronding van h et we rk er misschien minder mooi uitzien maar dat zal snel
veranderen. Door de sanering van de vervuiling
gaat het gebied een goede toekomst tege moet
waarin de natuur ee n belangrijke plaats heeft.
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zwt.is Ruitenb!,l'g lid .yan de. KJankbordgroep Hilversum Nieuw Oost, een groep
mensen die de·getneente adViseert bij het :maken van plannen. Op de"'._- .v:nuig wat
.
Ruiten~ zo ~~uk.vin~t aan ..het gebied antwoordt hij:. "Anna's Hoeve .grenst aan
HilversUm Oost. Het gebied is heel afwisselend. Er zijn heuvels, water, de speelwei';
de en bos. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder mooi :natuurgebied.
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Meijndert Ruitenbeig

Stei'ke en zwakke elementen
Ruitenberg heeft een duidelijke mening over de plannen voor Nieuw.Oost: 'Stedenbouwkundig is het wellicht een mooi plan, maar voor Anna's Hoeve niet
gunstig. Het plan heeft volgens ons sterke en zwakke
elementen. Een sterk punt is de versterking van de
natuur aan de achterkant van de Anna's Hoeve.
Het realiseren vlm een ecoduct naar het wasrneer is
eet:! goede zaak. Zo is de wegomlegging achter de berg
van de Anna' s Hoeve ook een verbetering voor de
natuur. Maar verder zijn de meningen over het plan
van Ruijssenaars verdeeld. We zijn het over een aantal
punten zeer oneens. Het is dan ook goed dat de
gemeente een onàfhankelijk onderzOeksbureau de
opdracht gaat geven om het één en ander te laten
onderzoeken. DiUl kunnen we"metde gemeente en
alle betrokken partijen praten op grond van feiten .•

Geven en nemen
Er zijn veelpartijen bij de 0-l,ltwikkepng van Nieuw
Oost betrokken.en al dfe paÎtijen hebben nq.tuürlijk
een eigen belang,):Îoe 'g~julliedaar mee om?
'Wezijn bereid een stukje in te leveren t.b,v. de
bescherinihg en verbet~ring~an Anna' s Hoeve, maar
er zijn ~el.duideliJ"k . grènzen gesteld tot hoever we willen gaan, De spé~Nijver ende speelweide verdwijnen
volgens plan. Maar dan is ons"wisselgeld ookop.
Het isniltU"urÎijk: een kWestie van gèvenen' nefuen:
Maar wel tot opzekerehoogte~
De bebouWing iáp.het witte strandje en de g'Cplande
ligging van het Iî!eu~e sportcomplex bijv()()~b!feld
stemt ons
onzemeningzw-akke

elementen in het plan van Ruijssenaars, omdat we vinden dat ze het
karakter van Anna's Hoeve onherstelbaar aantasten.'

Van idee tot visie
Jullie zitten als Anna' s Hoeve met verschillehde" organisaties in de klankbordgroep en hebben een adviserende taak. Hoe gaat dat in zijnwerk?
'Ruim drie jaar zijn we onder leiding van de gemeente in gesprek
geweest over eisen, plannen en ideeën. Het eindresultaathie:ryan was
de structuurvisie waar wij ons allen in kunnen vinden en dus een breed
draagvlak heeft. We waren dan ook verrast door de oritwerpschets die ons
insziens afwijkt van de structuurvisie. Althans wat betreftdèAnna's
Hoeve.Wij hebben ons gerealiseerd dat de structuûMsie niet het eindpunt zou zijn. Maar wij hebben altijd veronderstelddatde ·structuurvisie
een dwingend uitgangspunt was. De gemeenteraad heeft im:rners de
structuurvisie unaniem goedgekeurd.
Wij willen graag op constructieve wijze
over het plan in gesprek, want in de
visie van Ruijssenaars 'afbakening van
de stad door de natuur', kunnen Wij
ons vinden. Maar in de uitwerking
Uitgave:
delen wij zijn plannen nog niet.
Gemeente Hilversum

COLOFON

Dilemma's en keuzes
'Ik voel best hetdilemmà van de soms
tegenstrijdige belangen. Maar dim kun
je nog wel van mening verschillen.
Bijvoorbeeldwoningen aan het water
zijn prachtii;·wiewi1er niet in d.e
natuur wonen,maar je mQe!je afvragen of hetwel zo gded is voor de
natuur...
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Drukkerij de '!bekomst

Huis kopen of huren?
Regelmatig stellen mensen de vraag hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een woning in
Nieuw Oost. De start van de bouw van de woningen in Hilversum Nieuw Oost is voorzien in
2003/2004. Op dit moment is nog niet bekend in welk type woningen en in welke prijsklassen er
wordt gebouwd. De verkoop/verhuur van de woningen gaat in de toekomst via de reguliere
kanalen van makelaars en woningbouwverenigingen. U kunt zich nog niet voor een woning
inschrijven. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Ontwerpschets
H. Ruijssenaars/
Gemeente Hilversum

Drukkerij de '!bekomst

RED NATUURGEBIED
HOEVE

HELP
ONS!
tekening: Rob van i Hoff

In december heeft de gemeente de bestaande plannen voor Hilversum Nieuw Oost drastisch
veranderd. De nieuwe plannen houden in dat een groot deel van het fraaie natuur- en
recreatiegebied Anna's Hoeve onherstelbaar wordt aangetast en verminkt.De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve vindt dat dit niet maggebeuren!

HELP ONS OM DIT ONHEIL AF TE WENDEN.
Dat kan nog, want de plannen zijn nog niet definitief.
Ook de betrokken sportverenigingen (HSV Wasmeer en W De Zebra's) zijn felle
tegenstanders van de veranderde plannen.
WAT KUNT U DOEN OM HET KARAKTER VAN NATUURGEBIED ANNA'S HOEVE ZOVEEL
MOGELIJK IN STAND TE HOUDEN?
I. Word lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. Met meer leden staan wij sterker.
Voor het geld hoeft u het niet te laten: een halve eurocent per dag, ofwel € 1,83 PER lAAR!
(Dat is f 4,03). Verderop in dit vouwblad vindt u hoe u zich als lid kunt aanmelden.
Bent U al lid? Fijn! ~j hopen dat u ons blijft steunen.
2. Als u stemgerechtigd Hilversummer bent, ga dan op 6 maart a.s. bij voorkeur stemmen op een
partij die zich duidelijk tegen de verandering van de gemeenteplannen (dus vóór behoud van
Anna's Hoeve) heeft uitgesproken. Verderop in dit vouwblad kunt u lezen welke partijen dat zijn.
Ga in ieder geval stemmen. Uw mening is niet minder waard dan die van anderen. Door niet
te gaan stemmen geeft u een klein stukje invloed weg aan mensen die er anders over denken
dan u. Het is maar een klein beetje, maar vele kleintjes maken één grote!

ALVAST DANK VOOR UW HULP

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft de Hilversumse politieke partijen gevraagd
naar hun standpunt over de toekomst van natuurgebied Anna's Hoeve. Hieronder vindt u een
korte samenvatting van de ontvangen standpunten. De volledige standpunten kunt u vinden op
onze internetsite: www.annas-hoeve.tk(of·go.to/annashoeve)

U

Leefbaar Hilversum:

Voor de duidelijkheid is het misschien goed nog eens vast te leggen dat de opdracht LEEFBAARHIlVERSUM
aan architect Hans Ruijssenaars is gegeven door het vorige College, waarin GroenLinkswethouder Bart Heller een grote rol speelde. Het huidige college heeft de uit deze opdracht voortgekomen
plannen voor reacties aan betrokkenen voorgelegd en laat een onderzoek nallr de voor- en nadelen verrichten. De
winst voor de natuur en het aanpakken Vlln de bodemverontreiniging staan bij Leefbaar Hilversum voorop.
Leefbaar Hilversum wil een open discussie. Gegronde bezwaren zullen gehonoreerd moeten worden. Zonder een
voorschot op het onderzoek te nemen lijken ons bet aantal en de ligging van de sportvelden daarbij een
voorbeeld. Gekeken zal moeten worden hoe de voordelen behouden en de nadelen veranderd kunnen worden.

W'

VVD:
De VVD heeft in principe geen bezwaar tegen verdere ontwikkeling i.c. bebouwing van Anna's
Hoeve. Hierbij moet wel aan enkele strikte uitgangs•
punten en randvoorwaarden worden voldaan:
· strikt handhaven van de bebouwingscontouren;
· een integrale wijk, met een goede overgang van "oud" naar "nieuw";
· bouwen volgens het piramidemodel: een ruim opgezette wijk, waarbij kwaliteit het belangrijkste criterium is.
Het type woningen dat wordt gebouwd moet leiden tot doorstroming;
· het respecteren van eerdere afspraken en de reeds gelopen inspraakprocedure.
De opzet van professor Ruijssenaars is in de optiek van de VVD veel te massaal.
PvdA:

•

De PvdA heeft positief gereageerd op de plannen die architect Hans Ruijssenaars in december presenteerde. Omdat ze voldeden aan de wensen voor woningbouw, omdat de natuur er per saldo
beter op wordt, en omdat de milieuverontreiniging er mee wordt aangepakt. En dankzij nieuwe
ontwikkelingen in de aanleg van sportvelden, komen ook de sportverenigingen aan hun trekken.
Of de huidige opzet van architect Hans Ruijssenaars op alle onderdelen de beste is, zal verdere studie nog moeten
uitwijzen. We willen bekijken of op een aantal punten het plan nog verbeterd kan worden.

PVDA

CDA:

CDA

Het CDA vindt dat de structuurvisie die eind
2000 tot stand is gekomen evenwichtig is
opgebouwd. De visie is voor het CDA dan ook
nog steeds uitgangspunt voor de
toekomstige ontwikkelingen in Anna's Hoeve. Het plan Ruijssenaars, van eind 2001, is wat het CDA betreft niet
meer dan een theoretische vingeroefening die aan het fundamentele uitgangspunt, namelijk de structuurvisie,
niets verandert.

GROEN

NKS

GroenLinks:

Toen wethouder Nagel onlangs namens het LHJPvdA/CDA-coUege een
nieuwe schets presenteerde, heeft GroenLinks hem deze sterk afgeraden. Het 'plan-Nagel' tast het beschermd
natuurgebied aan en de Bult van Dudok, de Oude Poel en het Witte Strandje verdwijnen. Per saldo gaat er
natuur verloren. Bovendien zijn de betrokkenen gepasseerd en geschoffeerd. GroenLinks steunt dan ook de
protesten tegen het 'plan-Nagel'.

D66:
D66 vindt dat het college van B&W de verkeerde weg inslaat met de nieuwe
ontwerpschets. D66 heeft het college dan ook schriftelijke vragen gesteld. D66 vindt dat
er een andere ontwerpschets moet komen die recht doet aan de eerder vastgestelde
Structuurvisie en wel draagvlak heeft onder de belanghebbenden. Het is duidelijk dat D66 grote zorgen heeft
over de huidige plannen voor Anna's Hoeve. We zullen er alles aan doen om deze voorstellen tegen te houden.

~ChristenUnie I

ChristenUnie - SGP:

Op dit moment hebben wij geen argumenten gehoord waarom er nu
voorsteDen liggen om van de structuurvisie af te wijken. Basis blijft
dan ook voor onze partij de oorspronkelijke structuurvisie.
Voor wat betreft Hilversum Nieuw Oost is de ChristenUnie-SGP van mening dat er zeker wel iets moet gebeuren.
De veranderingen moeten wel passen binnen de afgesproken kaders. De ChristenUnie-SGP is voor het behoud
van onderdelen als de Bult van Dudok, en streeft er niet naar om 2 hectare bos van Anna's Hoeve te kappen.

Tot zover de (kort samengevatte) standpunten van de politieke partijen over de toekomst van
Anna's Hoeve. Het woord is nu aan de Hilversumse kiezers.

GEEN PLAN-RUIJSSENAARS. MAAR WAT DAN WEL?

Tekening: Rob van t Hof{

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve vindt het ontwerp-Ruijssenaars voor Nieuw Oost op
veel punten onacceptabel.
Onze voornaamste standpunten. die al jarenlang bij de gemeente bekend zijn:
•
Opruimen van de vervuiling (bodemsanering) is prima. maar het karakter van Anna's Hoeve
mag niet worden aangetast.
•
Sportvelden niet verder dan zoals afgesproken in de Structuurvisie (vastgesteld door de
gemeenteraad op 8 november 2000). Geen afgraving van de bult met de trappen en de
heuvels daarachter.
•
'Witte strandje", "oude poel" en vijver bij het witte strandje blijven onaangetast. Geen
woningbouw in het natuurgebied. Achter het "witte strandje" moet een ruime groenstrook
behouden blijven.
•
liebergerweg voorbij de slagboom blijft een fietspad met wandelpad en ter weerszijden een
ruime kruiden berm.
•
Woningbouw alleen op het terrein waar nu de rioolwaterzuivering staat (met de driehoekige
accumulatievijver)
Op basis van de Structuurvisie (raadsbesluit 8 november 2000) is het mogelijk om plannen te
maken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.
Wij zijn niet blij met woningbouw in Nieuw Oost, maar we hebben dat over voor het algemeen
belang. Het originele Anna's Hoeve van Dudok (in de jaren dertig door werklozen aangelegd) moet
echter beslist in zijn geheel behouden blijven!

~============================
BON voor aanmelding als nieuw lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve
S.v.p. invullen aan ommezijde, en inleveren bij (of opsturen naar) de Ver. tot Behoud van Anna's
Hoeve, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
U kunt uw gegevens ook doorgeven per telefoon (6855951 of 6215 168), of toesturen naar het
e-mail-adres:annashoeve@go.to
Nieuwe leden krijgen een acceptgirokaart toegestuurd en 4 x per jaar de Anna's Hoeve Koerier.
De meeste leden geven gelukkig iets meer dan € 1,83 per jaar, maar dat hoeft niet!
Bent u van plan om minstens € 3,65 per jaar te betalen? ~ kunt u voor dat geld ook meteen een
huisgenoot als lid opgeven en telt uw gezin dubbel! (Per adres komt maar één Anna's Hoeve
Koerier tenzij u opgeeft er graag twee te willen ontvangen.)

OVER DE VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE
Eind 1983 namen enkele hengelaars, onder aanvoering van ons huidige erelid Jan Deijs, het initiatief tot
oprichting van een vereniging tot behoud van natuurgebied Anna's Hoeve. Reden hiervoor was de
toenmalige verwaarlozing en verloedering van het gebied. door gebrek aan geld en aandacht van de kant van
de eigenaar, indertijd de gemeente Hilversum.
Na een wervingsactie die 646 leden opleverde, is de Vereniging officieel opgericht op 17 april 1984. De
jaarcontributie was vastgesteld op één cent per dag. Sinds I januari 2002 is dat een halve eurocent per dag.
Het aantal leden heeft in de loop der jaren geschommeld tussen 646 en 885. Momenteel zijn het er
ongeveer 780. We willen erg graag groeien tot 1000 leden. Met een groeiend ledental hebben we meer
invloed op de gemeentepolitiek.
In het 18-jarige bestaan van de Vereniging is er veel bereikt. In de beginjaren werden door vrijwilligers
tonnen vuilnis uit het gebied gehaald. (Nu nog steeds helpen vrijwilligers een handje bij het schoonhouden
van het terrein.) Het natuurgebied is door de gemeente overgedragen aan de Stichting het Goois
Natuurreservaat. Er zijn vergevorderde plannen om de vijvers de saneren (het ernstig vervuilde bodemslib
zal worden afgevoerd) en uit te diepen. Ook gedeelten van de vaste grond van het natuurgebied zijn vervuild
en zullen worden gesaneerd.
Plannen voor groot onderhoud en verbetering van het natuurgebied moeten wachten tot de sanering van
het gebied achter de rug is. Maar er is al een begin gemaakt met het verjongen van de bospercelen om een
waardevoller, natuurlijker bosgebied te verkrijgen. Vrijwilligers van de vereniging bevorderen de
gevarieerdheid van het natuurgebied door de heideveldjes open te houden en door de voortwoekerende
Amerikaanse vogelkers uit te roeien.
Natuurgebied Anna's Hoeve is een belangrijke schakel tussen de overige Gooise natuurgebieden en de
Utrechtse heuvelrug (waar het Gooi in feite deel van uitmaakt). Plannen om deze ecologische verbinding te
versterken zijn in de maak en worden door de vereniging met kracht ondersteund.
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging heeft het bestuur bij herhaling vrijheid van handelen
gegeven bij het bepalen van de te volgen koers met betrekking tot de gemeentelijke plannen voor
Hilversum Nieuw Oost, inclusief het uiteindelijk accepteren van een compromis.
De Structuurvisie die op 8 november 2000 door de Gemeenteraad is vastgesteld, was zo'n compromis, dat
door alle betrokken partijen breed werd gedragen. Het nieuwe ontwerp van architect Ruijssenaars had door
B&W meteen van tafel geveegd moeten worden. Dat is niet gebeurd, en daarom heeft ons bestuur direct
actie genomen. Tot nu toe hebben we daarvoor van onze leden alleen nog maar steunbetuigingen gehoord.
In onze jaarvergadering van 22 april a.s. legt het bestuur aan de leden verantwoording af voor het gevoerde
beleid.
OOK LID WORDEN? GRAAG!
VUL DE BON HIERONDER IN (en kijk op de achterkant voor nadere aanwijzingen)

~============================

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
(adres zie achterzijde)
Ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar),
en wacht uw acceptgirokaart af
Naam: heer / mevr. .. ..........................................................................
Adres:
Postcode:

Plaats: ........................................... ..
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 19, nummer 3,2002
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
HET BESTUUR
-Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.L. Ruitenberg, lijsterweg 70, 1221 jM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.L.J. T amminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
of www.annas-hoeve.tk
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Tentoonstelling Nieuw Oost e.a. in Dudok Centrum. Dag van de Architectuur.
Maandag I juli 19.30 u.: Avondwandeling door Anna's HOeve:
Vanaf half aug. in kasteel Groeneveld: Tentoonstelling over Utrechtse Heuvelrug.
Geen nieuws over project Nieuw Oost.
Notulen van de Algemene ledenvergadering.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Alweer goed werk van de Nassausehooi Grenslijn parkeerplaats beplant - Jonge futen in de Speelweidevijver
Anna's Hoeve veel bezocht.
Het Kommetje: 57 soorten mossen en korstmossen.
Waterstand van de vijver.
Ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied": gemeentebeleid inzake groengordel
om de stad.
Voorbereidingskrediet RWZI goedgekeurd. - Krijgt de Heuvelrug bescherming?
Een project voor het voortgezet onderwijs: 'De Heuvelrug in 't Gooi'.
Voorwerk BNN: ons bezwaar "niet ontvankelijk".
Anna's Hoeve Puzzel: Te Wapen!.
Donkere tijden voor milieubeweging?
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Reinigingspolitie, Milieuklachtentelefoon,
Plattegrond van Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

•

-3-

IN "DUDOK CENTRUM" (ONDER HET RAADHUIS):

TENTOONSTELLING NIEUW OOST e.a.
Vanaf 30 juni t/m 25 augustus presenteert het "Dudok Centrum" de tentoonstelling Ruimtelijke
Transformaties, gewijd aan drie locaties waarvan de bestemming drastisch wijzigde en die in drie
fasen van uitvoering verkeren: Seinhorst (van fabrieksterrein veranderd in een woonbuurt inclusief
winkelcentrum), Arenapark (het voormalige sportparkterrein waar nog steeds wordt gebouwd aan
kantoorkolossen), en de omgeving van Anna's Hoeve waar een woonwijk gepland is.

Ruimtelijke Transformaties vergelijkt de oude functies met de nieuwe, belicht de stedenbouwkundige argumentatie en toont losse architectonische elementen, die al dan niet bijdragen tot een
coherent nieuw geheel. Het tentoonstellingsmateriaal bestaat uit actuele en historische foto's, video
en stedenbouwkundige ontwerptekeningen.
Het Dudok Centrum (niet te verwarren met de Dudokstichting en de Woningstichting Dudok) is
een informatiecentrum voor architectuur, stedenbouw en landschapsinrichting. Het bevindt zich in
het souterrain van het Raadhuis; de ingang is op de binnenhof aan de achterzijde. De openingstijden van de tentoonstelling zijn woensdag, vrijdag en zondag van 12.00 tot 16.30 uur. De toegang
is gratis. Het Dudok Centrum organiseert op zondagmiddagen ook rondleidingen door het
Raadhuis (niet gratis), met mogelijkheid tot beklimming van de Raadhuistoren.
DAG VAN DE ARCHITECTUUR
Op zondag 30 juni organiseert het Dudok Centrum de Dag van de Architectuur in Hilversum. De
dag begint met een rondleiding door het gebied Anna's Hoeve. Daarna zal er een ontbijtdebat
plaatsvinden over het plan Nieuw Oost. Het debat vindt plaats in het Conferentiecentrum
Drakenburgh (Albert Schweitzerweg, achter Anna's Hoeve). Ontbijt € 3,50, rondleiding en debat
gratis.
's Middags zullen op de andere locaties, Seinhorst en Arenapark, stadswandelingen plaatsvinden.
Voor deelname aan één of meer activiteiten kunt zich opgeven bij het Dudok Centrum, tel. 035
6292262, e-mail: dudokcentrum@hilversum.nl

MAANDAG 1 JULI, 19.30 u.:

\II

f AVONDWANDELING DOOR AN,NA'S HOEVE

Met medewerking van enkele IVN-natuurgidsen organiseert de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve op maandag I juli a.s. een avondwandeling, onder het motto: "De natuur in Anna's Hoeve:
nu, en straks?"
Deze wandelexcursie is in zekere zin een zomerse voortzetting van de zeer succesvolle wandeling
die de vereniging IVN organiseerde op zondag 14 januari 2001, waaraan meer dan 100 mensen
hebben deelgenomen. Opnieuw zal aandacht worden besteed aan het landschap, de flora en de
fauna in Anna's Hoeve, maar ook aan de veranderingen die op stapel staan. De voorbereidingen
voor de sanering van de waterbodems zijn al in volle gang.
Het verzamelpunt voor de wandeling is het parkeerterrein tegenover restaurant "Castellum
Novum" (voorheen partycentrum Anna's Hoeve). Dit parkeerterrein bestaat tegenwoordig uit
twee delen. Wij verzamelen op het oostelijke deel, dat is aan de kant van de Bergvijver. De
wandeling begint om half acht en zal ongeveer anderhalf uur duren.

•
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VANAF HALF AUGUSTUS IN KASTEEL GROENEVELD:

TENTOONSTELLING OVER UTRECHTSE HEUVELRUG
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Ongeveer half augustus wordt in de Orangerie van Kasteel Groeneveld. het
Nationaal Centrum voor bos. natuur en landschap in Baarn, een tentoonstelling geopend over de Utrechtse Heuvelrug.

In deze tentoonstelling, die zeker enkele maanden zal duren, zal ook aandacht
worden besteed aan een onderwijsproject, "de Heuvelrug in het Gooi", waaraan verderop in deze
Koerier een bericht is gewijd. Onze vereniging verleent medewerking aan de tentoonstelling en
ook aan dit onderwijsproject.

GEEN NIEUWS OVER PROJECT NIEUW OOST
Sedert het verschijnen van de gemeentelijke Nieuwsbrief over
Nieuw Oost, eind februari, is er uit het Raadhuis geen nieuws
meer vernomen over de plannen voor Nieuw Oost. De
bijeenkomsten van de Klankbordgroep (van gebruikers en
omwonenden van Nieuw Oost) van begin maart, begin
april en begin mei zijn niet doorgegaan. Eind mei, vlak
voor het ter perse gaan van dit nummer, zou er wel
weer een vergadering zijn, maar de agenda wees niet
op het bespreken van belangrijk nieuws.
Het lijkt er op dat de planvorming gaat lijden aan nieuwe, langdurige vertragingen. Berichten die u
elders in dit nummer kunt lezen, wijzen ook in die richting. Het gaat om de problematiek van de
regenwateropvang (zie het stukje 'Water" in het bericht over het ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied) en de bouw van een ultramoderne rioolwaterzuivering volgens een nieuwe techniek
waarmee eerst de nodige ervaring moet worden opgedaan (zie het bericht 'Voorbereidingskrediet
RWZI goedgekeurd"). De redactie heeft de ambtelijke projectleiding van Nieuw Oost uitgenodigd
de lezers van deze Koerier bij te praten met het laatste nieuws, maar kennelijk was er nog niets te
melden.
En dan is er blijkbaar ook nog een verkeersprobleem. Op 16 april heeft D66 in de Raadscommissie
Stad gevraagd wanneer het onderzoek m.b.t. plan-Ruijssenaars zou zijn afgerond. Wethouder
Kreugel (L.H.) gaf een ontwijkend antwoord: "Er is al onderzoek gedaan naar de ruimtelijke
ontwikkeling rond Anna's Hoeve en de invloed op de verkeersafwikkeling. De voorlopige conclusie
is dat de afwikkeling van het verkeer onvoldoende zal zijn; de gemeente zoekt nu een oplossing. De
volgende keer komt er meer informatie over. In de college-onderhandelingen is naar voren
gekomen dat er goed moet worden gekeken naar de verkeersafwikkeling. Als er geen goede
oplossing is, moet de gemeente goed kijken hoe zij daarmee omgaat".
Helaas was er nog geen verslag van de commissievergadering van 14 mei beschikbaar.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 22 april 2002 in de bovenzaal van de voormaJige Ontmoetingskerk aan de
Minckelersstraat te Hilversum. Aanwezig 22 leden. Van 3 leden is bericht van verhindering ontvangen.

5 9
I. Om 19.40 uur opent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen. onder wie gemeenteraadslid Serge Steenman die onze vergadering als gast bijwoont namens
Groenlinks. De voorzitter wijst op de presentielijst en op de vergaderstukken (afgedrukt in ons ledenblad)
die bij de ingang van de zaal liggen. Berichten van verhindering zijn ontvangen van ons erelid Jan Deijs en van
onze leden Johan Engwerda en Wouter Fontaine. Ook verhinderd is Ron Singelenberg van HSV De Zebra's
die de discussie over Nieuw Oost en plan-Gijrath graag had willen bijwonen. De voorzitter stipt aan dat
onze vereniging een roerige periode achter de rug heeft. Onder punt 10 komt hij daarop terug.
2. De notulen van de op 19 april 200 I gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. met de
aantekening dat lid P. Vrijlandt het met onderdelen niet eens is. Een betoog naar aanleiding van hetgeen hij
vorig jaar heeft gezegd brengt hem tot de conclusie dat delen van het verslag onvolledig en tendentieus zijn
en dat de vereniging een slechte secretaris heeft.
3. Voor deze vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen.
4. Het jaarverslag 200 I, zoaJs afgedrukt in het ledenblad. wordt door de voorzitter ingeleid met de melding
dat het ledentaJ in 2002 inmiddels fors is gegroeid. Lid P. Vrij landt heeft ook bij dit verslag problemen met
zijns inziens tendentieuze formuleringen. Na voorlezing door de voorzitter van de laatste zin van het verslag.
wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. Bij die gelegenheid complimenteert lid Jelle Harder het bestuur
met het verslag en met alle daarin beschreven activiteiten. alsook met de Anna's Hoeve Koerier en met de
mooie en informatieve website. De laatste complimenten zullen worden doorgegeven aan de redactie en
aan de webmaster.
5. Bij het financiële jaarverslag over 2001 meldt penningmeester
Christine Tamminga dat de overgang naar de euro een lastig
afrondingsprobleempje heeft opgeleverd dat uiteindelijk is
opgelost. Financieel heeft 200 I een redelijk gunstig resultaat
opgeleverd. De kosten van de Anna's Hoeve Koerier en van
enkele andere begrotingsposten vielen lager uit dan was
begroot. Per lid is over 200 I bijna f 10 contributie ontvangen.
De opbrengst van de basiscontributie (f 3.65 per lid) zou nog
niet eens voldoende zijn geweest voor de kosten van de Koerier.
Lid Menno Gijrath constateert dat er niet wordt gedaan aan
sponsoring: is dat met opzet? De voorzitter legt uit dat we djt niet nodig hebben en dat we graag zoveel
mogelijk onafhankelijk blijven. Mochten we in geldnood komen te verkeren dan is een beleidswijziging op dit
punt niet uitgesloten.
Het financiële verslag 200 I wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. De begroting 2002 wordt na een korte toelichting ongewijzigd vastgesteld. De begroting is gebaseerd op
1010 betaJende leden. Dat aantal werd voorzien toen de begroting werd opgesteld. Het aantaJ leden is
inmiddels gestegen tot 1089; dit zal zowel de inkomsten als de uitgaven nog wat verhogen. De
ledenwerfactie heeft een flink bedrag gekost: dit is zichtbaar in de hoge begrotingspost voor P.R.
Op een vraag van lid Vrij landt wordt medegedeeld dat de meeste nieuwe leden zijn bijgeschreven sinds eind
februari. toen de ledenwerfactie van start ging. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn ruim 9000
folders bezorgd in de wijk Oost.

»

-6Een van de leden complimenteert het bestuur met de flinke financiële reserve. Deze is in 18 jaar tijds opgebouwd en dient als buffer voor onverwachte hoge uitgaven, bijv. voor een advocaat of een notaris.
7. De kascontrolecommissie (hr. Bennebroek Evertsz en mevr. Ineke Marx) heeft de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden. Van de kascommissie is niemand aanwezig. De penningmeester leest
de schriftelijke verklaring van de kascommissie voor. De penningmeester en het gehele bestuur worden
gedechargeerd. De voorzitter dankt de kascommissie voor het verrichte werk. (Ineke Marx arriveert, met
excuses, tijdens de behandeling van agendapunt 10 en bevestigt alsnog mondeling dat de kas in orde is
bevonden en dat zij beschikbaar is voor de nieuwe kascommissie.)
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Dit jaar hebben zich beschikbaar gesteld
mevr. Ineke Marx (herhaling) en mevr. Hettie Barlo (was reserve). Als reserve stelt zich beschikbaar de
heer Marcel van Coesant; als tweede reserve de heer P. Vrijlandt. De vergadering stemt in met deze
samenstelling van de kascommissie.
9. Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. J.P. van Hemert. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd, gevolgd
door applaus. Volgens lid Jelle Harder is dit voor het gehele bestuur bedoeld. Voor twee bestuursvacatures
blijven kandidaatstellingen welkom.
10. Het bestuursbeleid inzake project Hilversum Nieuw-Oost sinds de vorige jaarvergadering.
De voorzitter schetst de gebeurtenissen sinds oktober 200 I: presentaties (onder geheimhouding) van de
nieuwe schets-Ruijssenaars die opzienbarend afweek van de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost, de door
onze vereniging samen met de sportclubs afgedwongen openbaarmaking vóór de gemeenteraadsverkiezingen, gevolgd door veel publiciteit in de pers en vele contacten met de plaatselijke politici. Ons
beleid is het afwijzen van plan-Ruijssenaars wat betreft de plaats van de woningbouw (in het natuurgebied)
en de sportvelden (in het bos). Woningbouw, liefst zo weinig mogelijk, is onder voorwaarden aanvaardbaar,
maar alleen in de rand van het gebied, waar nu de rioolzuivering is. Niet in natuurgebied Anna's Hoeve ten
zuiden van de Liebergerweg.
Leefbaar Hilversum heeft ons onder grote druk gezet om ons standpunt, met name betreffende de
verkiezingen, te wijzigen. Dat hebben we niet gedaan. Leefbaar Hilversum heeft laten blijken meer belang te
hechten aan de visie van de sportclubs, dan aan onze motieven om Anna's Hoeve te behouden.
Onze volle aandacht blijft nodig voor een goede uitvoering van alle saneringswerkzaamheden en voor
herstelwerkzaamheden daarna. Er gaat in het gebied ontzettend veel gebeuren. Het gebied blijft onder
grote druk staan en nieuwe bedreigingen blijven op ons af komen.
>>

Het IIWtte Strandje en de eerste brug (ontwerp Dudok), kort na de aanleg in de jaren dertig.
Op deze plek géén woningbouw. Onder geen voorwaarde!

-7Anna's Hoeve moet een buffer blijven tussen de bebouwde kom en de natuurgebieden bij de A2?, de
ecologische noord-zuid-verbinding. Twee Utrechtse studenten hebben onlangs een onderzoek gedaan naar
het wandelgedrag in het Gooi. Tot hun verbazing kwam het kleine Anna's Hoeve van alle Gooise natuurgebieden op de zevende plaats te staan. Wij gaan ervoor om zoveel mogelijk van Anna's Hoeve te behouden.
Vóór de verkiezingen hebben we de politieke partijen gevraagd om hun mening over Anna's Hoeve.
Uiteindelijk hebben alle partijen gereageerd. Dit mondde uit in onze grote ledenwerfactie waarop we veel
positieve reacties hebben gekregen. Van de leden kwam ook één boze reactie naar aanleiding van ons
stemadvies. Tot zover de voorzitter. Hij nodigt nu de aanwezige leden uit om te reageren.
Voor hr. Hensen heeft Anna's Hoeve vanuit het verleden een negatieve klank. Hij vraagt hoe het advies tot
stand is gekomen dat de Structuurvisie heeft opgeleverd. De voorzitter schetst kort de historie van het participatie-overleg. De Structuurvisie was een compromis waarover de betrokkenen overigens niet stonden te
juichen, maar het was (behalve voor de hondenclub, die weg moest) wel acceptabel. Nu is er een Klankgroep van betrokkenen. De Klankbordgroep heeft ook negatief gereageerd op de schets-Ruijssenaars.
Hr. Griffioen vraagt wat wij precies verstaan onder Anna's Hoeve en wat onze vereniging wil. De voorzitter
geeft de grenzen aan van natuurgebied Anna's Hoeve: globaal de Anth. Fokkerweg, de spoorlijn, de provinciegrens (A1bert Schweitzerweg) en de Weg over Anna's Hoeve/liebergerweg, inclusief De Berg van Anna's
Hoeve bij het Laarder Wasmeer. Wij willen het karakter van dit gebied zoveel mogelijk behouden. Hr. Griffioen wil graag eens in het gebied worden rondgeleid. Dit kan eenvoudig met de voorzitter geregeld
worden.
Hr. Vrijlandt vindt dat wij geheimhouding direct hadden moeten afwijzen. Hij wijst op de plannen voor
Monnikenberg. Hij vraagt om bewijzen dat de vijvers echt vervuild zijn. Hij constateert dat het aantal
nieuwbouwwoningen in de plannen steeds hoger wordt. Hij adviseert de vereniging om zijn poot stijf te
houden en om de financiële reserves te gebruiken om een goede jurist in de arm te nemen. Naar zijn
mening is de heer Kreugel van L.H. voor onze zaak te winnen. Veel gemeenteraadsleden zijn volgens hem
niet competent. Hij wil graag weten wanneer definitieve besluitvorming aan de orde komt; er moet dan een
ledenvergadering worden bijeengeroepen.
De voorzitter antwoordt dat wij zeker onze poot zo lang mogelijk stijf houden. Er zijn volop bewijzen voor
de zware vervuiling van de vijvers. Het is onbekend wanneer besluitvorming zal plaatsvinden maar naar zijn
inschatting is dat moment nog ver weg door de grote problemen die eerst nog moeten worden opgelost,
waaronder de waterbuffering. Een ledenvergadering zal zeker worden uitgeschreven als het definitieve plan
onvoldoende aan onze voorwaarden voldoet.
Freek Stegehuis vindt nieuwe grote waterpartijen in Anna's Hoeve niet nodig voor de natuur. De grote
vijver in de schets-Ruijssenaars is in feite een zandwinput.
Op een vraag van mevr. Gouda naar de invloed van de heer Ruijssenaars antwoordt de voorzitter dat de
mening van de heer Ruijssenaars bij de gemeente waarschijnlijk zwaar weegt.
Hr. van Duinhoven vraagt hoe het GNR tegenover de plannen staat. Antwoord: zeer kritisch, maar omdat
het GNR mede afhankelijk is van de gemeente Hilversum moet men behoedzaam opereren.
Hr. Gijrath heeft in de Structuurvisie gelezen over een mogelijke afsluiting van de Weg over Anna's Hoeve.
Antwoord: Daarover is inmiddels een rapport verschenen; afsluiting is politiek van de baan.
Hr. Hensen vraagt naar doorboring van de bodem van het Laarder Wasmeer. Antwoord: Van het grote
Wasrneer is de oerlaag doorbroken bij zandwinning in het verleden. Dat kan niet ongedaan worden
gemaakt, daarom wordt dit Wasmeer na sanering een grondwaterven. Bij sanering van de overige
wasrneervennen wordt de oerlaag ook aangetast, maar met een nieuwe ondoorlatende laag zal de oude
situatie daar zoveel mogelijk worden hersteld.
Serge Steenman (GL) hoort graag iets over de gemeentelijke motieven voor woningbouw. Naar onze visie
spelen er vooral twee zaken: financiering van het gemeentelijke aandeel in de saneringskosten, en de
beleidsvisie Hilversum 2015 waarin is gekozen voor een bepaald aantal nieuwbouwwoningen om het
>>
inwonertal op peil te houden. Woningbouw in Nieuw Oost is daar een wezenlijk onderdeel van.
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-8Secretaris Gerard Peet meldt dat Leefbaar Hilversum bezwaar had tegen het stemadvies van het bestuur:
volgens L.H. hadden wij daarvoor een ledenvergadering moeten bijeenroepen. Volgens het bestuur is dat
onzin: L.H. roept ook niet alle leden bijeen bij ieder te nemen politiek besluit. Volgens het bestuur bleef ons
stemadvies binnen het door onze leden gegeven mandaat. De aanwezigen bevestigen dit met applaus. Alleen
de heer Vrijlandt heeft bedenkingen, omdat hij de inhoud van het gegeven mandaat niet kent en het
stemadvies naar zijn mening slechts afkomstig was van twee overheersende bestuursleden. Blijkens de
reacties wordt deze visie niet gedeeld door het bestuur en de aanwezige leden.
I I. Rondvraag.
Freek Stegehuis heeft begrip voor de woningbouwplannen. Hr. Vrijlandt wijst op de bouwmogelijkheden in
Almere. Freek Stegehuis weet dat veel Hilversummers graag in het Gooi willen blijven wonen en niet naar
Almere willen.
Mevr. Kortenaer vraagt zich af of er is gedacht aan de geluidsoverlast die de nieuwbouw zal ondervinden van
de A27, vooral bij oostenwind. Menno Gijrath bevestigt de kans daarop. Het bestuur is hierover niets
bekend; aan dit onderwerp is voor zover ons bekend nimmer aandacht besteed.
12. De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering om 21.17 uur.

Na de pauze vervolgt de bijeenkomst met een presentatie door ons lid en onze buurtbewoner ir Menno
Gijrath van Bouwsoft. Na een korte introductie van hemzelf en zijn bedrijf, informeert hij ons over het door
hem bij de gemeente ingediende alternatieve plan voor Nieuw Oost, en de beweegredenen die hem (na
intensieve bestudering van de Structuurvisie en uitvoerige verkenning van het gebied) tot zijn alternatief
gebracht hebben. Hij beklemtoont dat hij wel uitgaat van woningbouw, ongeveer evenveel als in de schetsRuijssenaars, maar hij situeert deze niet in het natuurgebied van Anna's Hoeve. Hij houdt zich dus aan de
gebiedsindeling in de Structuurvisie, zij het dat hij wel appartementengebouwtjes, z.g. urban villa's (zoals
langs de Van Linschotenlaan) heeft geprojecteerd in de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg. Daardoor
kan de bebouwing op het RWZI-terrein wat minder dicht worden, en een soortgelijke stratenstructuur
krijgen als de wijk Liebergen. Rondom de (in zijn ontwerp te behouden) Accumulatievijver situeert hij twee
rijen watervilla's, in en aan de rand van het water te bouwen. Voor opslag van vervuilde grond denkt hij aan
het Speelweidegebied zodat de sportvelden langs het Wasmeer kunnen blijven liggen.
Ná de aanbieding van zijn plan heeft hij begrepen dat het toch onvermijdelijk kan blijken om het
Speelweidegebied op te offeren, in verband met de volgorde waarin de diverse projecten kunnen worden
aangepakt. (Er moet "ergens" begonnen worden. Er moet een nieuwe rioolwaterzuivering gebouwd zijn
voordat de oude kan worden gesloten. Ook moet een nieuw sportcomplex klaar zijn voordat het oude
verlaten kan worden.) Daarom is er nu Plan Gijrath 11: hierin wordt een sportcomplex in het Speelweidegebied gesitueerd. zoals in de Structuurvisie. Hij ziet de nieuwe rioolwaterzuivering dan liever geplaatst aan
de noordkant van het huidige sportcomplex, met ten zuiden daarvan een nieuwe recreatiegebied dat
aansluit op het bestaande natuurgebied. Overigens was hem de grootte van de problematiek van de
waterbuffering nog niet bekend toen hij zijn plan maakte. (Dat probleem is pas aan het licht gekomen nadat
de Structuurvisie was vastgesteld.)
Uit de discussie die de presentatie uitlokt blijkt dat de aanwezigen deze alternatieven positief ontvangen. De
haalbaarheid van de plannen-Gijrath moet echter nog door de ambtelijke deskundigen van de gemeente
worden onderzocht.
De heer Gijrath zou de Weg over Anna's Hoeve het liefst geheel zien afgesloten omdat deze het
natuurgebied in twee delen klieft; een ecoduct ziet hij niet als een effectieve oplossing daarvoor. Zou er
beslist een weg moeten blijven, dan kan die volgens hem beter vlak langs de spoorlijn lopen. Gezien het
gevorderde tijdstip blijkt een grondige discussie daarover nu niet mogelijk.
De voorzitter bevestigt dat het bestuur zeker iets zal doen met de door de heer Gijrath ingebrachte ideeën.
Hij bedankt hem voor zijn presentatie en alle andere aanwezigen voor hun inbreng. Daarmede wordt om ca.
22.35 uur het einde van deze bijeenkomst bereikt.

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

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

Alweer goed werk van de Nassausehooi
(vrijdag 19 april 2002)

'-

Vandaag op 19 april is groep 8a en 8 b van de Nassauschool in Anna's Hoeve aan de grote
schoonmaak geweest.
Samen met vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zijn er rondom de
speelweide en het witte strandje grote hoeveelheden zwerfvuil verwijderd.
Gernt Kremer was namens het Goois Natuurreservaat aanwezig en vertelde aan de leerlingen
waarom het zo belangrijk is om zwerfvuil op te ruimen. Vooral plastic en gebroken glas is zeer
gevaarlijk voor de dieren. Dieren die plastic eten gaan bijna altijd dood en van glas krijgen ze
vervelende wonden aan hun poten .
Bovendien is het een naar gezicht al het zwerfvuil als je gaat wandelen in de natuur.
Er zijn zo'n 20 zakken vuil opgehaald, waaronder een oude kinderwagen en kledingstukken.
Rondom de speelweide en het witte str~ndje is het voorlopig weer een net gezicht nu alle blikjes
en ander zwerfvuil is verwijderd .
Nassauschool, bedankt voor jullie medewerking. Jullie waren weer groots!

Grenslijn parkeerplaats beplant
(zondag 28 april 2002)
Eind januari is het parkeerterrein tegenover restaurant "Castellum Novum" in Anna's Hoeve
opgedeeld in twee delen, met behulp van een rij paaltjes met blank draad er tussen.
Enkele dagen geleden heeft het Goois Natuurreservaat ter weerszijden van deze grenslijn
struikjes aangeplant.
Dit is gebeurd in goed overleg met de eigenaar van het restaurant; de kosten worden gedeeld.
Vanaf de weg af gezien is het linkerdeel van het parkeerterrein eigendom van het GNR.
Het rechterdeel, met bomen, hoort bij het restaurant.
Binnenkort zal het GNR-deel van het parkeerterrein, dat nogal hobbelig is, enigszins worden
geëgaliseerd .

•
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Jonge futen in de Speelweidevijver
(zondag 12 mei 2002)
In de speelweide vijver zwemmen op het ogenblik een ouderpaar
en twee jonge futen .
Gelukkig voor deze gelukkige familie maken zij hun nest op een zelf
gemaakt eilandje en kon de jeugd er niet bij om het te verstoren.
Helaas voor u blijven ze zover uit de kant dat het uw fotograaf niet
is gelukt om er duidelijke foto's van te maken.
Maar er is natuurlijk niets dat u u tegenhoudt om ze zelf te gaan
bekijken. Het is de moeite waard.

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

*

ANNA'S HOEVE VEEL BEZOCHT
De leden van onze vereniging wisten het natuurlijk allang, maar het is nu ook objectief vastgesteld:
Anna's Hoeve is een populair natuurgebied, dat veel bezoekers trekt. Dit heeft een onderzoek
uitgewezen dat is uitgevoerd door Anna Bilstra en Rob van Dijk, twee studenten biologie van de
Universiteit Utrecht. Het onderwerp was de publiekswaardering van de gebieden van het Gooisch
Natuurreservaat (GNR); het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een enquête die in
februari 2002 werd verspreid onder 2500 willekeurige inwoners van het Gooi. De enquête is
ingevuld geretourneerd door 677 mensen.
Het onderzoek, getiteld 'Waardering van de Gooise natuur", is uitermate gedegen en zorgvuldig.
met cijfers, percentages en tabellen en een wetenschappelijk verantwoorde, en dus voorzichtige,
interpretatie van de verkregen gegevens. Een gedetailleerde samenvatting voert hier te ver,
daarom een globaal overzicht.
Verreweg de meeste inwoners van het Gooi zijn heel gelukkig met de Gooise natuur, die voor bijna
iedereen als het ware om de hoek ligt. Men trekt regelmatig de natuur in om te genieten van de
schoonheid van het landschap en om innerlijk tot rust te komen. Over het GNR als beheerder zijn
de mensen in het algemeen goed te spreken. Het algehele gevoelen is dat het GNR zijn doelstellingen (de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi en de zekerstelling van de vrije
toegang tot dat natuurschoon voor het publiek) goed bewaakt, zij het dat deze instantie soms wat
informatiever zou kunnen zijn. Klachten zijn er eigenlijk voornamelijk over mederecreanten die de
rust verstoren (al dan niet met lastige honden) en zwerfvuil achterlaten.
In het onderzoek kwamen I 3 natuurgebieden aan de orde. De geënquêteerden werd verzocht aan
te geven in welke van deze gebieden zij wel eens kwamen en hoe vaak. Zo is er een top-13 tot
stand gekomen, waarin Anna's Hoeve op de zevende plaats staat. De onderzoekers vonden de
notering van Anna's Hoeve opvallend. omdat het maar een klein gebied is. De scores van de
overige GNR-natuurgebieden rond Hilversum: Spanderswoud, Fransche Kamp en Kamphoeve op
nummer I, Bussumer- en Westerheide op 3, Zuiderheide op 5, Hoorneboegse Heide, Zonneheide,
Zwarte Berg op 8, Laapersveld en Laapersbos op 11, en De Zuid op 13.
>>

•

-11Het meest gaan mensen naar een natuurgebied in hun
Anna's Hoeve
directe woonomgeving. Bezoekers van Anna's Hoeve
komen niet alleen uit Hilversum; ongeveer de helft
komt uit de rest van het Gooi. (Ter vergelijking: de
Hoorneboeg e.o. en Laapersveld en Laapersbos zien
voornamelijk Hilversumse bezoekers.) Jammer genoeg
bevatte de enquête geen vragen omtrent de beweegredenen voor mensen om naar een bepaald natuurgebied
te gaan. Hierdoor weten we niet waarom relatief veel
mensen uit andere Gooise gemeenten Anna's Hoeve
aandoen, en daar zijn we nu juist zo nieuwsgierig naar.
Heeft Anna's Hoeve naamsbekendheid doordat er regelmatig over wordt geschreven in de krant? Is
het de aantrekkelijke ligging van dit natuurgebied aan de Weg over Anna's Hoeve? Komt het door
de waterpartijen die het gebied een aparte schoonheid verlenen? Vinden mensen de geringe
grootte van het gebied prettig, waardoor een wandeling overzichtelijk is? Hierover kan eindeloos
gespeculeerd worden. Misschien is het een idee als twee studenten een enquête houden?
Tenslotte: welk van de 13 natuurgebieden uit het onderzoek zou per hectare de meeste bezoekers
hebben? Het zal toch niet zo zijn dat de gemeente Hilversum het best bezochte natuurgebied van
het Gooi overhoop gaat halen?

HET KOMMETJE: 57 SOORTEN MOSSEN EN KOSTMOSSEN
In de afgelopen maanden heeft ons lid Freek Stegehuis, IVN-natuurgids en expert op het gebied van
mossen en korstmossen, het gebied onderzocht rondom het vijvertje dat wij tegenwoordig
aanduiden als De Oude Poel. Voor de Tweede Wereldoorlog werd het door de Hilversummers
veelal aangeduid als "het kommetje" of "het beekje". In ambtelijke stukken over de op handen zijnde
waterbodemsanering heet het nu "Anna's Hoeve vijver 2a".
Freek inventariseerde er 35 soorten bladmossen (waaronder de rod~-lijstsoort Rhytidiadelphus
Loreus, Riempjeshaakmos), 2 soorten levermossen en 20 soorten korstmossen. Zijn rapport is
voorzien van de volgende inleiding.

Het Kommetje was voor de oorlog in de Vogelenbuurt de algemene naam voor de poel aan de
Liebergerweg, waar hij samenkomt met de Minckelersstraat en overgaat in de Weg over Anna's
Hoeve. Daarachter langs de zwemvijver van weleer liep een boslaan met majestueuze beuken.
Deze zijn met het overige bos gekapt als brandstofin de hongerwinter van 1944-1945. Door de
naoorlogse inrichting heet het thans het Berkenlaantje.
Opmerkelijk is dat bij uitvoering van het werkverschaffingsplan van Anna's Hoeve het kommetje in
zijn oorspronkelijke staat gelaten werd Men heeft het niet vergraven of een verbinding gemaakt
met de vijver van het ~tte Strandje. Kennelijk heeft Dudok de natuurlijke staat en de historische
waarde van het Kommetje hoog ingeschat. Latere bestuurders van Hilversum hebben deze waarde
onderschat en het een onderdeel laten worden van het vervuilingsproject de Vloeivelden in de
omliggende oppervlaktewateren zoals de Waschmeren en de vijvers van Anna's Hoeve. Het
kommetje is door twee overlopen (duikers) verbonden met de zwemvijver en de accumulatievijver. (Laatstgenoemde verbinding is dichtgemetseld I redactie Koerier.) Erger zou het zijn als het
straks wordt dichtgeplempt voor woningbouw in het plan Nieuw Oost. De gemeente is zich nog
steeds niet bewust van de waarde en van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur I redactie Koerier)

»

-12van het gebied Daarmee is elk respect voor een stukje historische idylle, die een groot architect
wist op te brengen, verloren. Maar ook als het behouden blijft zal het onder grote druk komen te
staan door de geplande woningbouw.
Het gebied van het Kommetje is moeilijk toegankelijk. Door zijn openheid is er min of meer een
natuurlijke boszoom ontstaan, met brandnetels en bramen, aangevuld door struikgewas en enkele
bomen. Er ligt veel dood hout, zowel in het water als op het droge. Dit materiaal en het hoge
vochtgehalte hebben mede een weelderige mossen- en korstmossengroei tot gevolg, waarbij
enkele weinig voorkomende en zelfs rodelijstsoorten.
De moeilijke toegankelijkheid is tot nu toe een belemmering geweest voor onderzoek. De
, moeizaamheid is thans beloond met een rijke variatie, die in de hierna volgende tabellen is
vastgelegd 11
Tot zover de inleiding van Freek Stegehuis.
Door het weghalen van vervuilde sliblagen in de Oude Poel zal helaas
veel van de rijke begroeiing verloren gaan. Freek is daar vrij laconiek
onder. "De natuur herstelt zich wel weer", is zijn optimistische visie.
Bekermos
Mits de natuur daar de kans voor krijgt........ Ook in de droge gronden
(C/adonia),
op wat grotere afstand van de Oude Poel (en van het Witte Strandje) is
een korstmos
vervuiling aangetroffen. Sanering van de droge gronden zal waarschijnlijk
pas geruime tijd ná sanering van de waterbodems kunnen plaatsvinden.
Voor het behoud van zeldzame soorten begroeiing in het gebied is dat waarschijnlijk gunstiger dan
gelijktijdige verwijdering van álle bodemvervuiling.

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN IIBUITENGEBIED":

GEMEENTEBELEID INZAKE
GROENGORDEL OM DE STAD
Vorige maand heeft het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied"
ter inzage gelegen. De procedure om te komen tot een nieuw
bestemmingsplan voor het grootste deel van de gordel van natuurgebieden rondom Hilversum loopt al bijna vier jaar. We mogen
aannemen dat aan de hoofdlijnen van dit plan niet veel meer zal
veranderen. In deze Koerier citeren wij enkele teksten uit het plan.
Zij geven het gemeentebeleid met betrekking tot deze groengordel weer. Dat is belangrijk.
Temeer omdat de partijprogramma's van de politieke partijen die momenteel het college van B&W
vormen, hier zeer weinig over zeggen.
Het plangebied voor dit nieuwe bestemmingsplan omvat NIET het natuurgebied Anna's Hoeve,
omdat al in 1996 is besloten dat er voor het plangebied Hilversum Nieuw Oost een afzonderlijk
nieuw bestemmingsplan gemaakt zal worden. Zolang dat er niet is, blijft voor het Hilversumse deel
van natuurgebied Anna's Hoeve het oude bestemmingsplan Monnikenberg uit 1971 van kracht. Een
aanzienlijk deel van Anna's Hoeve ligt overigens in de gemeente Laren.
Heel veel beleidsuitspraken over de groengordel rondom Hilversum gelden evenzeer voor Anna's
Hoeve. Daarom zijn ze ook van belang voor de toekomst van Anna's Hoeve na realisering van plan
Nieuw Oost, inclusief het nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied.

*

UIT DE CONCLUSIE VAN HET HOOFDSTUK "BELEIDSKADER"
Op Rijks- en provinciaal niveau wordt aan de natuur in het buitengebied van de gemeente
Hilversum grote waarde gehecht. Het gehele buitengebied is als natuurkerngebied opgenomen in
de (provinciale) ecologische hoofdstructuur. De onderlinge relaties (ecologische verbindingen)
tussen natuurterreinen worden in het gemeentelijk beleid uitgewerkt. Dit betreft vooral het
opheffen van barrières. Ook in landschappelijke zin wordt het buitengébied van Hilversum hoog
gewaardeerd Een verdere verstedelijking in het buitengebied is niet mogelijk; het contrast tussen
stad en land moet behouden blijven.
Natuur en landschap zijn de bepalende waarden in het buitengebied Alle andere functies dienen in
het licht van de bestaande natuur- en landschapskwaliteiten te worden afgewogen.
"

De waterhuishouding in het buitengebied vraagt om aandacht, te meer omdat het om een gebied
gaat op de overgang van stuwwal (infiltratiegebied) naar veenweidegebied (kwel). Er zijn diverse
aandachtspunten die om een goede invulling vragen, waarbij de verschillende belangen worden
afgewogen.

*

UIT HET HOOFDSTUK '13ESCHRIjVING VAN HET PLANGEBIED"
Natuur
Het buitengebied van Hilversum bestaat voor een groot deel uit natuurgebieden. Daarmee heeft
het buitengebied een belangrijke rol in de regionale en zelfs nationale ecologische hoofdstructuur.
Op lokaal niveau zorgen de natuur- en bosterreinen voor een belangrijke natuurkern die
belangrijke landschappelijke en in het bijzonder ecologische waarden vertegenwoordigt. ( ... )

»
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AI met al is er binnen de heide- en bosgebieden een grote variatie aan leefgebieden. De afwisseling
van heide, stuifzand, vennen, bos en akkers maakt de terreinen geschikt voor een groot aantal dieren plantensoorten. Door grote infrastructurele werken (vooral wegen en spoorlijnen) zijn de
leefgebieden echter versnipperdgeraakt. Daarom is het voor de natuur van groot belang dat de
ecologische relaties worden hersteld De beheersvisies van de stichting Gooisch Natuur Reservaat
en de vereniging Natuurmonumenten sturen aan op dergelijke verbindingszones. Hierbij is niet
alleen een locale aaneensluiting van belang, maar zelfs een regionale of nationale structuur.
Verbindingen kunnen bestaan uit onderdoorgangen of overbruggingen.

Water
Water is in toenemende mate een
factor die bepalend is voor de ruimtelijke ordening. ( ... )
De provinciale plannen om de Laarder wasmeren waterhuishoudkundig
te isoleren. en het plan van de gemeente om de eerste vijver van Anna's Hoeve te dempen in het kader
van de planontwikkeling van Hilversum Nieuw Oost veroorzaken een
ernstig bergingstekort.
Op dit moment werken de provincie, Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR), de gemeente Hilversum en
het Goois Natuurreservaat gezamenlijk
laarder Wasmeer. Na sanering van de wateraan maatregelen om het geschetste
bodems is het water uit het regenwaterriool van
bergingstekort op te lossen. Hierbij wordt
Hilversum-Oost hier taboe.
gedacht aan het vergroten van de tweede
(Foto. H. VaJeton. WG)
vijver van Anna's Hoeve in combinatie met
uitbreiding van de waterberging in het Watergat en/of r Ven.
[Het Watergat is een vrij onbekend vijvertje langs de Diependaalselaan, tussen de Utrechtseweg en
de spoorlijn naar Utrecht. Het staat via een leiding in verbinding met de vijver van het Laapersveld.]
Tot zover deze teksten uit het Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied. (Wordt wellicht
voortgezet in volgende Koeriers.)
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft de provincie, DWR en het GNR gevraagd om te
worden betrokken bij planvorming voor de toekomstige berging van water uit het regenwaterriool. Het bestuur is tegenstander van het vergroten van de door Dudok ontworpen vijvers van
Anna's Hoeve. Een voor ons wel bespreekbaar alternatief is het aanleggen van een nieuwe vijver, in
de landschapsstijl van Oudok, in laaggelegen delen van het bosgebied direct achter de "Bult van
Oudok", tussen de Verbindingsvijver en de spoorlijn. Zoals bekend heeft de heer Ruijssenaars in zijn
schets voor Nieuw Oost ook een grote infiltratievijver ontworpen, op de plaats van enkele huidige
sportvelden, grenzend aan het laarder Wasmerengebied.
Ook in recente provinciale stukken voor het nieuwe Streekplan Noord-Holland Zuid wordt
aandacht besteed aan wateropvangproblemen in Gooi en Vechtstreek. In die documenten worden
oplossingen alleen gezocht in de Horstermeerpolder, het gebied van de Ankeveense plassen en de
meentgronden (graslanden) ten zuidwesten van het Naardermeer. Om het overtollige water van
Hilversum-Oost daarheen te krijgen zou het echter over de door Hilversum lopende heuvelrug
heen gepompt moeten worden. Vroeger was er bij het laapersveld een pompgemaal met deze
functie, maar dat gemaal is er niet meer.

-15BERICHT VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT (AGV):

VOORBEREIDINGSKREDIET RWZI GOEDGEKEURD
AGV verleent DWR een krediet van € 2.000.000 voor het voorbereiden van
de verplaatsing van de rwzi Hilversum en de bergingsbassins. Dit heeft het
algemeen bestuur van AGV besloten tijdens haar laatste vergadering van 200 I.
De voorbereiding kan gebeuren op basis van toepassing van de MembraanBio-Reactor-zuiveringstechniek. Of de verplaatste rwzi ook daadwerkelijk
van de MBR-technologie gebruik zal maken, zal het bestuur besluiten op basis
van een pilotproject. Ook de resultaten van de zuiveringsinstallatie in Varsseveld, waarin een MBR wordt toegepast, zullen meespelen.
In Beverwijk heeft de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) al veel onderzoek
gedaan naar het toepassen van MBR. Dit onderzoek was met name gericht op het optimaliseren
van de werking van de werking van de membranen (fijne filters) in samenhang met de biologische
zuivering. De pilot voor Hilversum, die op de huidige rwzi wordt uitgevoerd, heeft een heel andere
doelstelling. Op basis van de in Beverwijk verkregen resultaten (die cruciaal zijn voor de toepassing
van de MBR-technologie) zal de pilot in Hilversum vooral bekijken hoe de installatie over kan gaan
van de huidige techniek naar de membraantechnologie en hoe het afvalwater gezuiverd kan
worden tot oppervlaktewaterkwaliteit. Daarbij speelt de ontwikkeling van kennis en ervaring bij
medewerkers van DWR een doorslaggevende rol. Een aantal medewerkers van DWR heeft al een
opleiding gevolgd.
De pilot zal in de zomer van 2002 in bedrijf gesteld worden. Na gebruik voor Hilversum kan de
pilotinstallatie ingezet worden als voorbereiding van MBR-technologie op andere locaties. Daarbij
wordt in eerste instantie gedacht aan Uithoorn, Maarssen en de Horstermeer. De pilot zal dan
verplaatst worden naar deze locaties. De pilotinstallatie kan dan ook als demonstratie-installatie
dienen. Zo kan de MBR-technologie in belangrijke mate bijdragen aan maatschappelijke acceptatie
van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De voordelen - minder ruimte, minder geuroverlast en een
hogere kwaliteit van het gezuiverde water - kunnen vooral in de nabijheid van een woonomgeving
meespelen.

Overgenomen uit 'Kijk op Water': nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap AGV, maart 2002.
DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering) is de ambtelijke dienst die de feitelijke werkzaamheden
voor het hoogheemraadschap uitvoert.

-,

KRIJGT DE HEUVELRUG BESCHERMING?
Onder het motto Heel de Heuvelrug zet de Stichting Gooisch Natuurreservaat zjch samen met
andere natuurbeschermingsorganisaties al jaren in voor het herstel van de natuurlijke samenhang
op de hoge zandgrond tussen Gooimeer en Nederrijn, Intussen gaan de 'rode' ontwikkelingen,
zoals toenemende verkeersstromen en bebouwing, zo hard dat ze een steeds grotere bedreiging
vormen voor het 'groen' op de heuvelrug.
In de schetsontwerpen voor het Streekplan Noord-Holland Zuid, waarin de plannen voor de
ruimtelijke ordening tot 2020 worden vastgelegd, komen natuur en landschap er tot nu toe bekaaid
af. Ook ministeriële nota's als de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema Groene
Ruimte 2, dat nog in het ontwerpstadium verkeert, bieden het natuurlijke landschap op de
Heuvelrug onvoldoende bescherming,
>>
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-16De samenwerkende natuurorganisaties hebben het daar niet bij gelaten. Naar aanleiding van hun
commentaar liet de Provincie Noord-Holland een 'groenblauwe visie' ontwikkelen, waarin de
natuur meer kans krijgt. Echter, helaas komt ook daarin de Heuvelrug als ecologische eenheid nog
niet voldoende uit de verf.
Toch is er hoop dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. In het Structuurschema Groene
Ruimte 2 wordt de noodzaak om de samenhang in de Heuvelrug te herstellen wel degelijk
onderkend, al wordt dit punt niet uitgewerkt. Bovendien is de Provincie Noord-Holland inmiddels
met het Ontwerp Hoofdlijnen Streekplan gekomen, waarin sprake is van het noordelijk deel van de
Heuvelrug als mogelijk 'Provinciaal Landschap'. Deze term zal wellicht in de toekomst een stukje
Nederland aanduiden dat een bepaalde mate van bescherming geniet.
Concreet is dat alles echter nog niet. Wel staat vast dat over de bestuursgrenzen tussen provincies
en gemeenten heen moet worden gekeken om de Heuvelrug als natuurlijke eenheid te kunnen
herstellen.

Tot zover overgenomen uit de Nieuwsbrief van het Goois Natuurreservaat, Ie kwartaal 2002. De
redactie van de Anna's Hoeve Koerier voegt daar het volgende aan toe.
Op 28 maart heeft er in Baarn een bijeenkomst plaatsgevonden van
overheden en natuurbeschermingsorganisaties, speciaal gewijd aan
de Heuvelrug en het nieuwe fenomeen 'Provinciaal Landschap'. Hier
bleek dat het provinciebestuur van Utrecht al aan het ministerie heeft
verzocht het in Utrecht gelegen middendeel van de Heuvelrug te bestempelen tot Provinciaal Landschap. (Het meest zuidelijke deel van
de Heuvelrug heeft reeds de status van Nationaal Park in oprichting.)
Na enige aandrang beloofde gedeputeerde Meijdam van Noord-Holland
dat hij zijn mede-provincie-bestuurders zou voorstellen om ook zo'n
briefje naar Den Haag te sturen voor het Gooise deel van de Heuvelrug.
Het is nog niet bekend hoeveel bescherming een Provinciaal Landschap gaat bieden tegen
ongewenste ontwikkelingen van verdere verstedelijking e.d. Deze bescherming gaat zeker niet
zover als in een Nationaal Park. De hele Heuvelrug één Nationaal Park: dat is voor
natuurbeschermers een ideaalbeeld, dat echter nog heel ver weg lijkt te zi}n.

EEN PROJECT VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS:

IDE HEUVELRUG IN IT GOOI 1
door Alice Geijsel, Projectleider OGVE
Eind december 200 I vond de startbijeenkomst plaats van het pilotproject 'De Heuvelrug in
't Gooi', een geïntegreerd natuur-cultuurproject voor het voortgezet onderwijs in de regio. De
Stichting Coördinatie Natuur- en Milieueducatie Gooi en Vechtstreek (CNME) is de penvoerder
van het project, de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) draagt zorg
voor de ontwikkeling en uitvoering.
Op de startbijeenkomst waren vele organisaties op het gebied van de natuurbescherming/educatie
en cultuureducatie aanwezig en zegden enthousiast hun medewerking toe. Het project is nu volop
in ontwikkeling. In het najaar 2002 gaan twee scholen, Laar & Berg en Huizermaat, met het materiaal aan de slag. Op een voortgangsbijeenkomst 21 mei jl. presenteerde OGVE de stand van zaken .

»
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Wat gaan de leerlingen doen?
Op school krijgen ze via een cd-rom een introductie op de hele Heuvelrug, vanuit het verleden,
heden en de toekomst. Daarna fietsen ze van school naar Kasteel Groeneveld, waar een
tentoonstelling georganiseerd wordt over het gebied. Onderweg maken de leerlingen kennis met
de verschillende landschappen, de bodemgesteldheid en de cultuurhistorische waarden. Op school
terug gaan de leerlingen aan de slag met de digitale regionale leeromgeving van de stichting
Omgevingseducatie. OGVE ontwikkelt een website met opdrachten en bronnen en vindplaatsen.
Leerlingen kiezen op de site een onderzoeksopdracht en voeren die opdracht zelfstandig in kleine
groepjes uit. Daarbij benaderen ze de organisaties uit de regio die meedoen met dit project en die
bronnen en informatie passend bij de opdrachten leveren aan de leerlingen. Tenslotte verwerken
de leerlingen hun resultaat in een digitaal werkstuk dat gepubliceerd wordt in de Zappenboekenkast op internet, of ze maken een ruimtelijk werkstuk (bodemprofiel, maquette e.d.). Een
selectie van de eindproducten wordt tentoongesteld op Kasteel Groeneveld. Als slot van dit project
organiseert Groeneveld een eindpresentatie waarbij de leerlingen zelf hun eindproduct toelichten
en presenteren.
In de tentoonstelling op Kasteel Groeneveld wordt informatie over en verwijzing naar de
deelnemende organisaties opgenomen. Deelnemende organisaties zijn:
Het IVN afd. Gooi en omstreken, het Goois Natuurreservaat, de Ver. tot Behoud van Anna's
Hoeve, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Geologisch Museum, Huizer Museum,
Goois Museum, Historische kring Laren, gemeente Huizen, Kasteel Groeneveld, PWN,
Staatsbosbeheer.
Er wordt door velen enthousiast en hard gewerkt aan dit project, waarbij zeker een woord van
dank past aan de medewerkers van de natuur- en cultuurorganisaties, want zij hebben de
kennis en de bronnen over het gebied in huis. Scholieren leren middels dit project de
Heuvelrug kennen, maar komen ook in aanraking met de betrokken natuur- en
cultuurorganisaties.

VUURWERK BNN: ONS BEZWAAR "NIET ONTVANKELIJKIt

-f\

De burgemeester heeft op 16 april beslist dat onze vereniging geen belang*.~'
«
hebbende is in d~ zaak van he~ BNN-vuurv:,erk op 6 septembe~ jl. Hij heeft ;tf~:P*" ~~4rJ'*
ons bezwaarschrrft derhalve niet ontvankelijk verklaard. Per brref van
:.+ . . 0-~~'I*
16 mei zijn Wij. hi~rover ingelicht. De burger:'eester heeft het advies gevolgd
0. /.
, .tf{1. ! \ \~'van de Commissie Bezwaar- en Beroepschrrften, gedateerd 25 maart 2002.
i!i0o~ 0- ~J;1*
l 0*
De kern van het advies luidt dat ons bezwaar niet-ontvankelijk is aangezien
"het afsteken van vuurwerk (rond middernacht) de rust in het betreffende
{! fi,
gebied op dat tijdstip weliswaar verstoort, maar dat niet volgehouden kan
worden dat de instandhouding van het gebied als natuurgebied met rustige recreatie, zoals de
doelstelling van klager statutair omschreven is, hierdoor in gevaar wordt gebracht. Derhalve kan
niet worden geoordeeld dat klager door het onderhavige besluit wordt getroffen in een belang dat
zij in het bijzonder behartigt. Wij menen dan ook dat klager bij het bestreden besluit niet als
belanghebbende kan worden beschouwd."

'.

th

~~

1...

Door het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren (waar wij het uiteraard helemaal niet mee eens
zijn), hoefde de Commissie geen inhoudelijk oordeel te vellen over de bezwaren. Daarop is dan
ook niet ingegaan.

*'
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ANNA'S HOEVE PUZZEL: TE WAPEN!
Bijna alle Nederlandse gemeentes hebben een wapen. Aan de hand hiervan lijkt het ons wel
eens leuk om te testen wat u van de heraldiek weet. Wij hebben namelijk een aantal wapens
van gemeentes uit het verspreidingsgebied van het dagblad IIDe Gooi- en Eemlander ll bij elkaar
gezocht en in een puzzel verwerkt. Aan u luidt de opdracht de naam van de gevraagde
gemeente in de bijbehorende vakjes van de puzzel te plaatsen. Let u er op dat ook een aantal
reeds opgeheven gemeentes wordt gevraagd! Bij alle wapens hebben wij een hint gegeven die
betrekking heeft op de gevraagde plaats.
Als de puzzel klaar is dient u de letters van de gearceerde hokjes in de goede volgorde over te
zetten in de oplossingsbalk. Na juiste invulling onstaat de oplossing van de puzzel.
Voor zover van toepassing dienen de gevraagde namen van de gemeentes zonder leestekens,
zoals bijvoorbeeld de apostrofe, en zonder eventuele spaties te worden ingevuld.
Rest ons niets anders dan u veel succes en puzzelplezier toe te wensen!
oplossingsbalk:

>

, - I_ _ _

1
2

6

8
9
10

10

11

21

12

16

13
14
15
16
17
18

3

19

20
21

22
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Geraadpleegde bronnen:
Internetsite WWW.NGW.NL - Ral! Hartem ink;
"Gemeentewapens in Nederland" uitgeverij
VNG (tel. 070-3738888) J.H. Keuzenkamp en
G. Harmans-1989-ISBN 90-322-2560-X.

IKoninklijk I
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DONKERE TIJDEN VOOR MILIEUBEWEGING?
Van de directeur van de Milieufederatie Noord-Holland,
waar onze vereniging bij is aangesloten, werd onderstaande brief ontvangen. De redactie vond het de moeite
waard deze brief onder uw aller aandacht te brengen.
Wij zijn het roerend met de brief eens.

Mi Ii

eufede"!Jlil\N~.HOlland
.
l~

Na de moord op Pim Fortuyn en de berichtgeving over de verdachte en diens banden met Milieu
Offensief, pakken zich donkere wolken samen boven de milieubeweging. Milieuorganisaties
worden afgeschilderd als broeinesten van fundamentalistisch gedachtegoed en als bergplaatsen van
fanatici. Openlijk wordt gezegd dat zulke organisaties "opgerold" zullen gaan worden. Zelfs scheIden dreigbrieven schijnen te worden verstuurd
Ook bij diegenen die er minder extreem afwijzende opvattingen op na houden, lijkt toch ook het
krediet dat de milieubeweging had, te zijn afgenomen.
Dat is zorgwekkend
De "milieubeweging" in Nederland, zoals ik haar ken, is een bont gezelschap organisaties en
personen die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap, dieren welzijn, cultuurhistorische
waarden, veiligheid en gezondheid In alle gevallen gaat het hen om verbetering van de kwaliteit van
de leefomgeving, en dat is een respectabel doel. Merendeels vrijwilligers, gesteund door een kleine
groep professioneel werkende beroepskrachten, ijveren zij voor een wereld die toekomst heeft ook voor komende generaties. Zij komen niet op voor hun eigenbelang maar voor het belang van
hun medemens en van de aarde. Dit streven verdient het niet om weggezet te worden in de hoek
van onmaatschappelijk gedrag. \.#e dat doet, miskent het humanitaire en beschavende karakter van
de milieubeweging.
Ook de gedachte dat '71et milieu" eigenlijk al wel op orde is en dat de milieubeweging zichzelf
overleefd heeft, is onjuist. Schaarse goederen zoals grondstoffen, energie en water, worden nog al
te vaak gedachteloos verspild Ruimte, stilte en duisternis worden opgeofferd voor vertier, gemak
en gewin. Landschap en natuur worden onvoldoende op waarde geschat en zonder scrupules
ingeruild voor asfalt, glas en beton. Het voorzorgbeginsel wordt niet zelden met de voeten
getreden. Zolang dat alles nog aan de orde van de dag is, is het nodig dat er mensen zijn die het
milieu een mond geven.
Wat kunnen wij doen om de respectabiliteit van de milieubeweging en het vertrouwen in haar
intenties te herstellen?
Moed houden en elkaar steunen.
Maar ook: het positieve van onze activiteiten zichtbaar maken. Milieumensen worden nog wel eens
afgeschilderd als drammerige lieden die overal tegen zijn. Zo'n imago komt natuurlijk niet uit de
lucht vallen. We geven er misschien zelfs wel eens aanleiding toe. Daarom is het belangrijk te laten
zien waar wij vóór zijn: voor een samenleving met toekomst, inclusief de mensen in andere
werelddelen, en voor een land waar het goed leven is. \.#j ijveren voor een veilige, schone en rijke
leefomgeving en we hebben ~/erlei leuke en goede plannen en ideeën om dat te realiseren.
Ik geloof er rotsvast in dat zo 'n milieubeweging zich blijvend kan verheugen in de maatschappelijke
achting die haar toekomt.
Met vriendelijke groet,

Milieufederatie Noord-Holland
Hugh Gallacher, directeur

'I
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

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

Reinigingspolitie:

telefoon 035 6950944

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586 734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hil ......sum

I. Speelweide

2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Partyrestaurant Anna's Hoeve
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

:=: voetpAden

=

verhard. wegen

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

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, \223 JS Hilversum, tel. 6855 95\
o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr ............................................................................ .
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(02-3)

Annals Hoeve
Koerier

I
I

.1
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O.

-2-

DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 19, nummer 4,2002
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Arma's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt.
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld .

.-HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.L.J. Tamminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
J. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum copy: I januari 2003

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
(~, of www.annas-hoeve.tk
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Nieuw plan Anna's Hoeve: het hele natuurgebied blijft bestaan!
Vlekkenplan 2002 voor "Plan Anna's Hoeve".
Vergelijkend warenonderzoek.
Uitspraken over Anna's Hoeve I Nieuw Oost.
Wethouder Kreugel en voorzitter Ruitenberg op de radio.
Waterstand van de vijver.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Groot heksenkruid in Anna's Hoeve Opknapbeurt Parkeerterrein Anna's Hoeve - Reuzenbalsemien in Anna's Hoeve Inhaalslag boswerk langs de spoorlijn Vereniging is tegen Stichtselijn Bezwaar tegen ontwerp-Streekplan - Nog meer grondwaterboringen - Bomenkappen
bij spoorviaduct Drakenburgh
Nassauschool weer in actie - Wandelpad versperd na storm
Tentoonstelling "Heuvelrug" in Groeneveld. - Campagne tegen zwerfvuil.
Gratis milieunieuws via e-mail. - Oplossing puzzel ''Te wapen".
Anna's Hoeve puzzel: Straten zoeker .
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Toezicht en Handhaving. Milieuklachtentelefoon, Plattegrond Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren
Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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NIEUW PLAN ANNA'S HOEVE:

HET HELE NATUURGEBIED BLIJFT BESTAAN!!
4 juli 2002 zou wel eens een heel bijzondere datum kunnen worden in de geschiedschrijving van
natuurgebied Anna's Hoeve. Op die datum maakte wethouder Niek Kreugel (van Leefbaar
Hilversum) de hoofdlijnen bekend van een heel nieuw plan, dat de plaats moet innemen van de
Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost (raadsbesluit 8 november 2000) en de plannen op basis van
de schets-Ruijssenaars (openbaar gemaakt op 18 december 2001).
De "nieuwe denkrichting" voor de plannen met Anna's Hoeve gaat er van uit dat het bestaande
natuurgebied Anna's Hoeve in zijn geheel behouden blijft. Men hoopt de opslag van vervuilde grond
en de aanleg van een nieuwe rioolwaterzuivering op
één plek te kunnen combineren, waardoor er minder
Anna's Hoeve
ruimte nodig is. Daardoor kunnen ook de sportverenigingen Wasmeer en De Zebra's op hun huidige
plaats blijven. H.S.Y. Wasmeer zal in de toekomst
geen gebruik meer kunnen maken van een van de
oude Donarvelden, maar dat kan worden opgelost
door een deel van de huidige velden intensiever
bespeelbaar te maken door het gebruik van kunstgras.

GROTE VERRASSING
Hoewel in juni tijdens een vergadering van de raadscommissie Stad al duidelijk was geworden dat
plannen op basis van de schets-Ruijssenaars niet haalbaar zouden zijn, kwam het nieuwe plan als
een grote verrassing. Jarenlang is ons te immers te verstaan gegeven dat het Speelweidegebied
nodig zou zijn voor de aanleg van nieuwe sportvelden.
Wie herinnert zich nog onze handtekeningenactie van december 1995? Bijna 1000 mensen
Daarom wordt u
ondertekenden toen een tekst waarin onder meer het volgende stond:
J/ •

••

verzocht het plan zo op te stellen dat de functies rioolwaterzuivering, opslag van vervuilde grond,
sportvelden en woningbouw alle een plaats vinden binnen het genoemde gebied, zodat het natuuren recreatiegebied Anna~ Hoeve daarvoor niet zal worden aangetast. 1/ Als de nieuwe "denkrichting" kan worden omgezet in definitieve plannen, zaJ aJsnog aan dit verzoek worden voldaan!!
Verderop in dit blad kunt u onder de kop ''Vergelijkend warenonderzoek" precies lezen wat de
verschillen zijn tussen het nieuwe plan en de twee oudere plannen die nu van de baan zijn.
Bij de presentatie van de nieuwe denkrichting werd er uitdrukkelijk op gewezen dat de plannen op
basis van de schets-Ruijssenaars geen maatschappelijk draagvlak hadden. (De sportverenigingen,
onze vereniging en bewonersgroepen van Hilversum-Oost wilden er niets van weten.)
Toch is het in feite aan ambtenaren van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) te danken dat
de gemeente de plannen moest herzien. Op basis van nieuwe wetgeving moeten waterzuiveringen
per 1-1-2006 aan nieuwe regels voldoen. De oude RWZI kan dat niet. Op 1-1-2006 moet er dus
een nieuwe RWZI in bedrijf zijn. Als gevolg van de benodigde bouwtijd en voorbereidingstijd wilde
DWR uiterlijk op I november 2002 definitief van de gemeente vernemen op welke plaats de
nieuwe RWZI gebouwd kan worden, en hoeveel ruimte daarvoor beschikbaar is. Op basis van de
schets-Ruijssenaars zou dat nooit kunnen. De procedures om een nieuwe RWZI te kunnen bouwen
in beschermd natuurgebied, en om sportvelden aan te leggen tot buiten de "contourgrens stedelijk
gebied" in het Streekplan Gooi en Vechtstreek, zouden veel meer tijd vergen, met ongewisse
uitkomst. Het Goois Natuurreservaat (G.N.R.) was namelijk ook niet zo enthousiast over deze
>>
ideeën van architect Ruijssenaars.
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NIEUWE IDEEËN
Het aanleggen van een nieuwe RWZI met "dubbel grondgebruik" was al geopperd door de
deelnemers aan het z.g. Participatie-overleg, in het najaar van 1998. Toen werd dit als onbetaalbaar
van de hand gewezen. In oktober 2000, bij de commissiebehandeling van de Structuurvisie
Hilversum Nieuw Oost, wees Groenlinks-raadslid Peter van der linden op de mogelijkheid om de
sportvelden aan te leggen bovenop een ondergrondse RWZI die gebruikmaakt van de nieuwste
techniek, de Membraan-Bio-Reactor-zuiveringstechniek. DWR wil deze techniek inderdaad gaan
toepassen, maar helemaal zeker is dat nog niet. Volgens het nieuwe plan komt er bovenop de
RWZI geen sportcomplex, maar wel een opslag van vervuilde grond. De suggestie om de nieuwe
RWZI te bouwen op de plek van de oude sportvelden van Donar en Gooise Boys is in april van dit
jaar gedaan door ir. Menno Gijrath, in zijn (tweede) alternatieve plan voor Nieuw Oost. Over dat
plan heeft hij verteld in onze jaarvergadering, en op de expositie in het Dudok Centrum onder het
raadhuis waren zijn schetsen daarvoor te zien.

ECODUCT OP DE WIP?
Het nieuwe plan heeft ook een nadeel. De gemeente komt er nu rond voor uit geen geld (over) te
hebben voor het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve en de aanleg van een ecoduct. De
gemeente blijft wel voorstander van deze onderdelen van het plan, maar de financiering zal buiten
de gemeente om geregeld moeten worden. Dat zal een taaie klus zijn. Deze onderdelen van het
plan staan daardoor op losse schroeven.
Voor de nieuwe plannen is geen grondruil met het G.N.R. meer nodig. Want er gaat geen natuurgebied verloren dat op een andere plek "gecompenseerd" moet worden met nÎeuwe natuur. De
gemeente is daardoor minder afhankelijk van de wensen van het G.N.R.
Niettemin zijn wij van mening dat de gemeente financieel medeverantwoordelijk blijft voor het
opknappen van natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve na de waterbodemsanering. In woorden
van de gemeente: "Het G.N.R. is bij de op te stellen samenwerkingsovereenkomst een belangrijke
partij als grondeigenaar vanwege het herinrichten, na de sanering, van het gebied rond Anna's
Hoeve, voor hoogwaardig recreatief gebruik." Door de aanleg van een nieuwe woonwijk zullen
verkeers- en recreatiedruk in dit gebied verder toenemen. Wij vinden dat de gemeente de
gevolgen daarvan niet kan afwentelen op grondeigenaar G.N.R.

»
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GEEN "PARK ANNA'S HOEVE"
Het nieuwe plan werd op 4 juli jl. aanvankelijk getooid met de naam "Park Arma's Hoeve".
Naderhand hebben B&W echter besloten het project "Plan Anna's Hoeve" te noemen. Wij zijn daar
niet rouwig om. Het woord "park" wordt tegenwoordig al meer dan genoeg misbruikt, voor
bedrijventerreinen bijvoorbeeld!

VERKEERSPROBLEMEN
De gemeente ziet in dat de aanleg van een grote nieuwe woonwijk effecten zal hebben op het
verkeer in Hilversum Oost. De ringweg via de Oosterengweg (met vaak gesloten spoorbomen) en
de Kam. Onnesweg zal veel zwaarder worden belast. De gemeente heeft over deze problematiek
een of meer rapporten laten opstellen. Het tijdstip waarop deze zaak besproken zou worden in de
raadscommissie Verkeer werd echter keer op keer uitgesteld. Kennelijk betreft het een (ook
politiek?) zeer lastige problematiek.

WATERBERGING
Nog groter lijkt het probleem van de waterberging te zijn. Nadat de
Laarder Wasmeren zullen zijn gesaneerd, mag er geen water uit het
regenwaterriool van Hilversum Oost meer in worden geloosd. Waar
moet dat water dan blijven? Er is uitgerekend dat hiervoor een oppervlak van ca.18 hectare nodig is. Waar is die ruimte te vinden??? Daarbij
moet ook nog worden gezorgd dat kelders en kruipruimten van woningen niet onderlopen.
Daarom kunnen vijvers met een doorlaatbare bodem niet zo maar overal worden aangelegd.

VERTRAGING
Zolang er geen duidelijkheid is over de bovengenoemde problemen (techniekkeuze RWZI,
verkeerssituatie, en waterberging) kan er niet worden opgeschoten met het maken van een nieuwe
Structuurvisie Plan Anna's Hoeve op basis van de nieuwe denkrichting. Nieuwe vertraging in de
planvorming lijkt dan ook onvermijdelijk.

BODEMSANERING
Een andere tegenvaller is het uitblijven van voldoende rijksfinanciën voor de waterbodemsanering
(Laarder Wasmeren, vijvers Anna's Hoeve en enkele daarmee ondergronds verbonden
stadsvijvers). Toen de Provincie het goedgekeurde saneringsplan (met andere saneringsplannen) in
2000 indiende bij het Rijk, bestond er een regeling dat het Rijk 90 % zou subsidiëren en de
Provincie 71/2 %. De gemeente zou de resterende 2 1/2 % moeten betalen. Later werd deze regeling
veranderd: de rijkssubsidie werd aanzienlijk lager. Een van de laatste daden van milieuminister
Pronk was het toekennen van subsidie voor de Noord-Hollandse saneringsprojecten volgens de
nieuwe regeling. Daardoor ontstond een gat van € 18 miljoen! Het provinciebestuur is bij het Rijk in
beroep gegaan tegen toepassing van het nieuwe, lagere subsidiepercentage. Op zijn vroegst in
februari 2003 zal bekend zijn hoe dit afloopt. Als er geen extra geld komt, zal de provincie een deel
van haar saneringsprojecten wellicht moeten uitstellen. Het was de bedoeling dat de opdracht tot
uitvoering van "onze" waterbodemsanering uiterlijk begin december 2002 verstrekt moest zijn.
Ook daarvan komt nu niets terecht.
Wel is er inmiddels geld beschikbaar gesteld voor de sanering van een stuk van de Speelweide, die
in de jaren vijftig is aangelegd met zwaar vervuilde afvalgrond van de gasfabriek. Wij vinden het
echter ontoelaatbaar als deze sanering zou worden uitgevoerd voordat er voor dit gebied ook een
herinrichtingsplan is, compleet met financiering! Hetzelfde geldt uiteraard voor de
waterbodemsanering.

*

-6-

VLEKKENPLAN 2002 VOOR "PLAN ANNA'S HOEVE"

c=J NATUU
1$. SPORT
I<::~/,;:I WON EN

CJ RWZI IC RON DDEPOT',.

GEMEENTE HILVERSUM
DIENST S1'ADSONTWIKKELINC

STRUCTUURVISIE
PL AN

i\ N N A'S HOE V E

Tussen het RWZI-gebied en de sportvelden van HW De Zebra's en HSV Wasmeer bevindt zich op
de plattegrond een kleine min of meer K-vormige strook waarvan de toekomstige bestemming nog
niet is toegewezen aan een van de vier functies (natuur, sport, wonen, RWZI/gronddepot).

•
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VERGELIJKEND WARENONDERZOEK
De beherende instantie van de RWZI heeft de gemeente Hilversum min of meer gedwongen tot
een besluit ten aanzien van de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve en omgeving. De Structuurvisie 2000 was niet door alle partijen goed ontvangen - het maatschappelijk draagvlak leek beperkt.
Hetzelfde gold voor de opvolger van de Structuurvisie, het Plan-Ruijssenaars uit 200 I, dat zelfs een
storm van verontwaardiging deed opsteken. Nu is er dan het Vlekkenplan 2002 waarop door geen
van de betrokken partijen afwijzend is gereageerd. Dit Vlekkenplan zal in 2003 uitgewerkt zijn in
een concept-structuurvisie "Plan Anna's Hoeve".
Het lijkt goed om aan de hand van deze drie plannen een vergelijkend warenonderzoek te doen,
dat wil zeggen: per deelgebied aan te geven wat elk plan ermee voorheeft (of voorhad).
let wel! Als in het onderstaande wordt gezegd dat een deelgebied hetzelfde blijft, moet dat niet al
te letterlijk worden opgevat: het is niet bekend hoeveel er misschien in een deelgebied zal
veranderen door de saneringswerkzaamheden. Delen van Anna's Hoeve die hieronder niet vermeld
zijn worden in alle plannen ongemoeid gelaten, afgezien van eventuele sanering.
Groenstrook langs de Anthony Fokkerweg
Structuurvisie 2000: De groenstrook blijft in principe gehandhaafd, maar her en der komen misschien enige
gebouwtjes. Met het oog op de financiering van het hele plan houdt men de mogelijkheid om er toch huizen
te bouwen open.
Plan-Ruijssenaars 2001: De groenstrook wordt smaller omdat een gedeelte wordt bebouwd. Voorbij de
bocht in de Anthony Fokkerweg, waar deze parallel loopt aan de Anton Philipsweg (voorheen Meerweg)
komt een nieuwe vijver die een bocht maakt tussen het Philipsgebouw en de nieuwe RWZI door. Want: de
nieuwe RWZI is gepland op het gebied van de Laarder Wasmeren, dus in beschermd natuurgebied.
Vlekkenplan 2002: De groenstrook blijft gehandhaafd, als onderdeel van Plan Liebergen (Stedelijke
Vernieuwing).
Fietstunnel
In ieder plan is een fietstunnel beoogd onder het spoor door, van de Anthony Fokkerweg
naar de Van Linschotenlaan.

~
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Speelweidevijver, Speelweide en bosstrook tot aan het Witte Strandje
Structul./rvisie 2000: Op deze plaats moeten de nieuwe sportvelden komen.
Plan-Ruijssenaars 2001: Met hun lengterichting langs de spoorlijn komen vijf sportvelden achter elkaar te
liggen. (Die strekken zich dan uit tot aan het pad dat vanaf de tweede brug naar de spoorlijn leidt.) De rest
van het genoemde gebied wordt bebouwd tot in de Vijver bij het Witte Strandje (en de Oude Poel).
Vlekkenplan 2002: Alles blijft bij het oude.
Vijver bij het Witte Strandje en Oude Poel
Structuurvisie 2000: Alles blijft bij het oude.
Plan-Ruijssenaars 2001: Woningbouw tot in beide waterpartijen.
Vlekkenplan 2002: Alles blijft bij het oude.
Bult van Dudok

Structuurvisie 2000: Deze heuvel blijft bestaan.
Plan-Ruijssenaars 2001: De heuvel verdwijnt ten behoeve van de rij sportvelden langs de spoorbaan.
Vlekkenplan 2002: De heuvel blijft bestaan.
"Reigers bos" (naaldbomenperceel ten oosten van de vijver bij het Witte Strandje)
Structuurvisie 2000: Dit perceel blijft hetzelfde.
Plan-Ruijssenaars 2001: Een deel van de bomen wordt gekapt ten behoeve van een speelveld.
Vlekkenplan 2002: Dit perceel blijft hetzelfde.
Bos ten oosten van de Bult van Dudok tot aan de lijn tweede brug - spoorbaan
Structuurvisie 2000: Dit bosdeel blijft bestaan.

»

-8Plan-Ruijssenaars 2001: Het bos verdwijnt grotendeels ten behoeve van de rij sportvelden langs de
spoorbaan en parkeerruimte. Verder wordt een tweede fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorbaan
door voorgesteld ter hoogte van de tweede brug, om de twee recreatiegebieden Anna's Hoeve en
Monnikenberg te verbinden.
Vlekkenplan 2002: Het bos blijft bestaan.
Accumulatievijver

Structuurvisie 2000: Deze vijver maakt plaats voor woningbouw.
Plan-Ruijssenaars 2001: Deze vijver maakt plaats voor woningbouw, op een kleine driehoek aan de
oostkant na.

V/ekkenplan 2002: Deze vijver maakt plaats voor woningbouw, misschien op een kleine driehoek aan de
oostkant na.
RWZI-terrein
In elk van de drie plannen komt hier woningbouw.
Huidige sportvelden

Structuurvisie 2000; Op de sportvelden komt de nieuwe RWZI en een
recreatiegebied met een depot van vervuilde grond in de vorm van een heuvel.
Plan-Ruijssenaars 2001: De sportvelden maken plaats voor de doortrekking
van de Weg over Anna's Hoeve achter de Berg langs, voor een grote nieuwe
vijver, voor bebouwing, en voor een gronddepotheuvel met recreatiegebied.
Vlekkenplan 2002: De vijf sportvelden aan de zuidzijde mogen blijven (maar
krijgen een opknapbeurt); de overige drie, die in de lengterichting langs het Wasmeer liggen, worden
natuurgebied met een gronddepot dat bestaat uit twee heuvels. Hier komt ook de nieuwe RWZI.
Hondenclub
Voor de kynologenclub, die nu één van de drie sportvelden langs het Wasmeer gebruikt, is in geen van de
plannen plaats meer. Hetzelfde geldt voor The Lucky Boys & Girls die nu oefenen in een oud clubhuis.

Weg over Anna's Hoeve
Structuurvisie 2000; De weg wordt waarschijnlijk verlegd achter de Berg langs, met een ecoduct.
De financiële haalbaarheid is twijfelachtig.
Plan-Ruijssenaars 2001: De weg wordt verlegd achter de Berg langs, met een rotonde ter hoogte van het
restaurant waar ook de Liebergerweg op uitkomt, die ook doorgaand verkeer moet gaan verwerken. Een
ecoduct is misschien financieel haalbaar, omdat zand ten behoeve van de woningbouw uit de nieuwe grote
vijver gehaald kan worden (besparing) en omdat er meer woningen worden gebouwd (winst).
Vlekkenplan 2002: De weg wordt misschien verlegd achter de Berg langs, met een ecoduct, maar de
financiële haalbaarheid is twijfelachtig: de gemeente zal dit niet betalen.
Laarder Wasmeren
In ieder plan worden de Laarder Wasmeren na de sanering heringericht.
Aantal te bouwen woningen
Structuurvisie 2000: ca. 750 tot 850
Plan-Ruijssenaars 2001: ca. 850
Vlekkenplan 2002: ca. 750

*
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UITSPRAKEN OVER ANNA'S HOEVE / NIEUW OOST
Gezien op de tentoonstelling "Ruimtelijke Transformaties" in het Dudok Centrum, onder het
raadhuis, van 30 juni t/m 15 september: dia's met uitspraken van drie betrokkenen, genoteerd
tijdens interviews in juni. Het nieuwe "Plan Anna's Hoeve" was toen nog niet bekendgemaakt.
(Krantenartikelen over het nieuwe plan zijn overigens wel aan de expositie toegevoegd, zodat deze
ook de laatste ontwikkelingen liet zien.)
Hans Ruijssenaars is architect, met een opdracht van de gemeente voor dit gebied. Menno Gijrath
is ook architect, maar zonder zo'n opdracht. Pieter van der Horst is ambtelijk projectleider van de
gemeente Hilversum.
Ze verketteren mij wel, maar ik ben niet banq voor een diecueeie.
(Hane Ruijeeenaar6)
Wat we nu nodiq hebben zijn wethoudere die hun ruq rechten.
(Hane Ruij6eenaare)
Sportvelden van kunetqrae ie één van de elimmiqheden die je moet bedenken.
(Hane Ruijeeenaare)
Het plan ie middele een kranqe bij de omwonenden bekend qemaakt.
(Menno Gijrath)
Over veeloploeeinqen heeft Ruijeeenaare niet diep qenoeq naqedacht.
(Menno Gijrath)
Om Dudok-kwaliteiten te verminken uit onbeqrip vind ik fout. Aanpaeeen naar huidiqe maat6taven ie
okay. (Hane Ruijeeenaar6)
Doordat Ruije6enaar6 afweek van de 6tructuurvieie ie er qeen overleq meer met de betrokken partijen.
(Fieter van der Horet)
Na het participatietraject waren de meneen niet qelukkiq, maar er ie wel een beter beqrip ontetaan.
(Fieter van der Hor6t)
Ik qa liever uit van de beetaande etructuren en contouren dan van een nieuwe qrene.
(Menno Gijrath)
Zon opdracht krijq je mi6echien maar eene in je leven. Daar qa je toch niet zo mee om.
(Menno Gijrath)
Mijn plan ie iete om mee te praten.
(Menno Gijrath)
Ruij6eenaar!3 vindt dat de etad een behoorlijke beëindiqinq verdient.
(Fieter van der Horet)
Mijn doel6tellinq bij dit plan ie een einde aan de etad te qeven.
(Hane Ruije6enaar!3)
Iedere betrokken partij ie eiqen/ijk met eiqen deelplannen beziq.
(Fieter van der Horet)
Je zit met vier partijen, met ieder een eiqen beeluitvorminqeprocee.
(Fieter van der Hor6t)
Eiqenlijk qaven ze mij qeen proqramma, maar een probleem.
(Hane Ruijeeenaar6)

»

-10De voor!3 en te€len!3 rond plan Ruij!3!3enaar!3 !3peelden precie!3 tijden!3 de verkiezin€len. De politieke partijen
haakten er op in. (f'ieter van der Hor!3t)
Je moet het op een veel €lrotere !3chaal bekijken.
(Han!3 Ruij!3!3enaar!3)
Je hebt alle partijen nodi€l. Je kunt er niet één de !3chuld €laan €leven.
(f'ieter van der Hor!3t)

Ook mooi, uit de diapresentatie over Seinhorst:
De buurt heeft altijd het lid!3te dat er helemaal niet!3 €lebeurt.
(Adriaan Kuijvenhoven, projectontwikkelaar van HBG, qrondei€lenaar Seinhor!3t)
A/!3 !3tedenbouwkundiqe wa!3 ik van meninq dat architecten qeen !3tedenbouwkundiqen zijn.
(Hein Drie!3t, Gemeente Hilver!3um, dien!3t Stad!3ontwikke/inq)

//

WETHOUDER KREUGEL
EN VOORZITTER RUITENBERG
OP DE RADIO
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Televisie

Na de vergadering van de commissie Stad d.d. 4 juli 2002 verklaarde wethouder Kreugel in een
interview voor de plaatselijke radio dat men gedwongen was geweest tot deze snelle
besluitvorming omdat DWR voor de aanleg van de nieuwe rioolwaterzuivering wilde weten waar
ze aan toe waren, want de nieuwe installatie moet met ingang van I januari 2006 draaien.
Verder zei de heer Kreugel dat hij zeer verheugd was over de nieuwe ontwikkelingen in het plan
Nieuw Oost, omdat naar zijn gevoel alle partijen zich erin zouden moeten kunnen vinden. De
gemeenteraad leek er goed over te spreken; de woningbouwverenigingen kunnen toch rekenen op
750 nieuwe woningen; de sportverenigingen kunnen blijven waar ze nu zitten; DWR kan bijtijds aan
de nieuwe RWZI beginnen; het natuurgebied Anna's Hoeve is veilig gesteld. Voor zover er
bedenkingen zijn lijken die te kunnen worden weggenomen.
Het verkeersplan voor Nieuw Oost zal hoogstwaarschijnlijk in september worden gepresenteerd
als onderdeel van een groter verkeersplan voor heel oostelijk Hilversum, van de Larenseweg tot de
Oosterengweg. (Eind oktober was er nog geen verkeersplan gepresenteerd/red Koerier.)
Over het feit dat de architect Ruijssenaars, bedenker van het
vlekkenplan voor Nieuw Oost dat zoveel stof deed opwaaien, niet
welkom was bij het debat over Nieuw Oost op de Dag van de
Architectuur zei de heer Kreugel dat het hem niet logisch leek als de
heer Ruijssenaars, die op de hoogte was gesteld van de nieuwe
ontwikkelingen, in een positie zou worden gebracht waarbij hij zijn
plan moest verdedigen terwijl het eigenlijk feitelijk al van de baan was.
Op de vraag wanneer precies het echte werk in Nieuw Oost begint,
antwoordde de heer Kreugel dat dit afhankelijk is van de snelheid
waarmee ambtelijke procedures doorlopen kunnen worden en van het
moment waarop het Rijk de beloofde miljoenen voor de
bodemsaneringen beschikbaar stelt.
Aldus wethouder Kreugel.

»

- I 1Ook Meijndert Ruitenberg, onze voorzitter, werd geïnterviewd voor de plaatselijke radio. Van dit
interview plaatsen we hier de vrijwel letterlijke tekst om te laten zien dat Meijndert als voorzitter
zijn weetje weet en dat ook goed overbrengt.
I: Ik sta nu in de rookkamer van het Raadhuis naast Meijndert Ruitenberg van de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve. Het openbare deel van de speciale commissie Stad over Nieuw Oost is afgelopen. Bent u
tevreden met wat u gehoord heeft? Was dat nieuwe denkplan voor u een verrassing?
R: Het was voor ons zeker een verrassing, dit nieuwe denkplan van Niek
Kreugel. Wij zijn hier wel erg blij mee, want het betekent dat Anna's Hoeve in
zijn totaliteit behouden blijft. Ook de sportverenigingen zijn er blij mee, dus ik
denk dat dit een heel goede kans is om op een heel goede manier verder te
gaan.

I: U had een klacht tegen de gemeente over het debat van afgelopen zondag,
geloof ik, omdat de architect Ruijssenaars niet was uitgenodigd Heeft u nu
een goed antwoordgekregen, een reden waarom hij niet gekomen is?
R: ja, meneer Kreugel heeft dat op zijn manier goed gezegd, maar ik blijf het
toch met hem oneens, en dat mag. Ik vind dat een architect aJs meneer
Ruijssenaars rustig bij die discussie had kunnen blijven zonder dat hij vreemde
dingen had gezegd, want zo'n man kan dat best zelf wel bepaJen.

I: Maar heeft u eigenlijk een rol gespeeld in de beslissing over het nieuwe denkplan? Heeft u vaak contact
gehad met wethouder Kreugel of met de gemeente Hilversum?
R: Nee. In dit nieuwe plan hebben ze ons niet gekend. Ze wisten natuurlijk wel van onze bezwaren. Ze
hebben onze brieven heel goed gelezen en ik denk dat meneer Kreugel een deur heeft opengezet voor een
heel goede samenwerking. Wij willen dolgraag die schop daar in de grond, want het moet schoon, en wij
willen gewoon die natuur daar versterken, en ik denk dat dit nu ook gaat gebeuren.

I: Maar het is niet de eerste keer dat de gemeente belooft wat te doen aan Anna's Hoeve. Hoe kunt u er nu
zeker van zijn dat het goed zal gaan en dat het snel gaat gebeuren?
R: Nou, daar zijn we op dit moment nog niet zeker van, maar ik geloof hem op zijn woord. Wij blijven
natuurlijk heel kritisch en op het moment dat dit helemaa1 fout gaat en aJs het niet gaat zoaJs hij zegt, dan
gaan we natuurlijk weer aan de bel trekken. Wij zijn een vereniging met I 100 leden, dus we kunnen nogaJ
wat teweegbrengen. Maar ik ben blij met de oplossing zoaJs hij die nu heeft geboden.

I: Over de waterzuiveringsinstallatie bestond er ook een groot probleem. Nu lijkt het erop dat een
compacte installatie kan worden gebouwd Bent u tevreden met de optie om de plaats te combineren met
een berg?
R: ja. Het lijkt me een heel goed plan. Als je die waterzuivering kan inbouwen in een soort heuvelachtige
structuur, breng je ook nog een leuk landschapselement in. Maar wat straks een heel groot probleem gaat
worden is: waar laat Hilversum zijn water, zijn regenwater. Dat kan nu helemaa1 opgevangen worden in het
gebied, maar straks niet meer. Daar is 12 tot 16 hectare oppervlaktewater voor nodig. Dat is er niet en dat
is een heel groot probleem. We moeten dus uitkijken dat straks Anna's Hoeve en Hilversum Oost geen
natte voeten krijgen, en een oplossing daarvoor moet nog gezocht worden.

I: Maar daarover hebben we vanavond niets gehoord
R: jawel. Erik Boog van D66 heeft er wel naar gevraagd. Dit plan voorziet daar nog niet in. Het probleem
ligt nu bij DWR, maar die instantie zal ongetwijfeld terugkomen bij de gemeente Hilversum, want ze heeft
grond nodig voor wateropvang, dus moeten er ook vijvers gegraven kunnen worden. Misschien dat er ook
nog een kleine oplossing bij Anna's Hoeve kan worden gevonden. Je kan er een vijver bij gaan graven in de
trant van Dudok, en aJle kleine beetjes maken samen één hele grote.

»

-12I: Wat is uw rol als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna~ Hoeve nu het denkplan gemaakt is?
Wat gaat u nu de komende maanden doen?
R: Nou, allereerst zullen wij nog goed geïnformeerd moeten worden over hoe het er helemaal uit gaat zien.
Wij zitten ook in de klankbordgroep, dus we zullen duidelijk bij die planvorming betrokken g~ worden, en
we willen dolgraag die kar mee gaan trekken. Ik verwacht dat alle andere partijen hier ook zo over denken.
We werken ook samen met het Goois Natuurreservaat, we zitten bij werkbesprekingen bij DWR, dus wij
gaan met z'n allen deze kar trekken en het moet gewoon lukken.

WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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peildatum

Begin augustus was het waterpeil zover gezakt dat op aandringen van onze vereniging de grondwaterpomp in de Riebeeckvijver is aangezet. Vlak daarna kwam de hoosbui van dinsdagochtend 6
augustus (toen zelfs de tunnel onderliep). In de grafiek is het effect daarvan goed te zien, evenals
het effect van de hevige regen van zaterdagavond 24 augustus. Beide keren steeg het water in de
vijvers hoog genoeg om ook de Oude Poel weer te vullen. (Deze staat alleen bij vrij hoge
waterstanden in verbinding met de Vijver bij het Witte Strandje.)
In september is tijdens een periode van droogte twee weken gewerkt aan het herstellen van het
bordes van de Riebeeckvijver. In die tijd is de Speelweidevijver tot een onaanvaardbaar laag peil
gezakt. Toen het herstelwerk klaar was is op aandrang van onze vereniging de grondwaterpomp
weer aangezet. maar omdat eerst de Riebeeck- en Laapersvijver weer op peil gebracht moesten
worden bleef het peil in Anna's Hoeve verder dalen. Door gemeenschappelijke inspanningen van de
Hengelsportvereniging. ons bestuur en ons erelid Jan Deijs is het gelukt om de vijvers bijgevuld te
laten worden vanuit het Laarder Wasmeer. Dit is zichtbaar aan de scherpe piek van begin oktober.

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

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

Groot Heksenkruid in Anna's Hoeve
(vrijdag 19 juli 2002)
In de schaduw van de berg en tussen de brandnetels staat een plant die je niet zo gauw zou
verwachten in het Gooi: Groot Heksenkruid.
Laat hem rustig staan want voor de mooie bloemen in de vaas is deze plant niet zo geschikt. De
bloemetjes met hartvormige witte blaadjes zijn slechts klein. Omdat de plant ondergrondse
wortelstokken heeft zal hij vast ook volgend jaar weer op dezelfde plaats terugkomen. De vraag is:
hoe is hij op deze plaats terechtgekomen? Want de beste plaats is langs de grote rivieren of langs
de kust in de duinrand. Dat is toch te ver weg . Mogelijk is er een stukje wortel meegekomen met
tuinafval dat illegaal is achtergelaten.
De standplaats is ideaal: hij houdt van vochtige, schaduwrijke plaatsen met voldoende voedsel in
de bodem. Voedselrijk is het hier zeker: kijk maar naar de brandnetel.
De CD-Rom "Interactieve flora van Nederland" (Natuurmo~0-"),) ~
numenten, 1998) geeft over het Groot Heksenkruid (Circaea lutetiana) onder meer de volgende informatie.
~'

J

De naam heksenkruid is terug te voeren op een oud bijgeloof. Vroeger werd gedacht dat als je deze plant in het bos
tegenkwam er heksen waren die probeerden je te laten
verdwalen. In Nederland is Groot Heksenkruid alleen in
Zuid-Limburg, de Achterhoek, Twente en in het rivierengebied redelijk algemeen.

1\
(/j

De atlas met uurhokken (5 x 5 km) op de CD-Rom laat
zien dat het Groot Heksenkruid voorkomt in de Vechtstreek (van Utrecht tot Muiden), maar niet in het Gooi.
Wel in het nabijgelegen uurhok dat zich uitstrekt van
landgoed Groeneveld tot in Soest bij de Eem.

»

-14Opknapbeurt Parkeerterrein Anna's Hoeve
(vrijdag 23 augustus 2002)
De al enige maanden geleden op deze site aangekondigde verbetering van het openbare
parkeerterrein bij de Bergvijver heeft vandaag plaatsgehad. Met een flinke laag gruis is het nogal
hobbelige terrein geëgaliseerd. Het betreft hier het linker deel van het parkeerterrein (van de weg
af gezien), dat eigendom is van het Goois Natuurreservaat.
De eigenaar van restaurant Castellum Novum had al eerder een begin gemaakt met het
opknappen van zijn deel van het parkeerterrein, met grind. Aan die klus is vandaag ook verder
gewerkt.
Ook aan het opknappen van het restaurant wordt gestaag doorgewerkt. Het is de bedoeling dat
het restaurant op zaterdag 7 september gedeeltelijk opengaat. De officiële opening volgt over
enkele maanden als alles klaar is.

Reuzenbalsemien in Anna's Hoeve
(woensdag 28 augustus 2002)
Langs hetzelfde pad achter de Berg van Anna's Hoeve waar eerder
deze zomer het Groot Heksenkruid werd aangetroffen, groeit ook
de Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera).
Dit is een verwilderde tuinplant, oorspronkelijk afkomstig uit de
Himalaya en India. Hetzelfde geldt voor een familielid van deze
plant, het Klein Springzaad (Impatiens parviflora) . Het Klein Springzaad, met zijn geelwitte bloemetjes, komt op veel plaatsen in de
Gooise natuur waaronder Anna's Hoeve in grote aantallen voor.
De Reuzenbalsemien, met grote bleek- tot donkerroze bloemen,
is in de vrije natuur vrij zeldzaam. Meestal groeit de plant langs
beken en rivieren . In dit geval dichtbij de oever van het Laarder
Wasmeer.
Het woord "impatiens" (ongeduldig) in de Latijnse naam van beide
planten slaat op de vruchten (zaadboontjes). Als je deze aanraakt
wanneer ze rijp zijn, springen ze langs de groeven open en worden
de zaden met kracht naar buiten geslingerd .
Beide soorten houden van schaduw. De Reuzenbalsemien blijft in de volle
zon een laag plantje, maar kan op beschaduwde plaatsen manshoog
worden . Reuzenbalsemien en Klein Springzaad zijn verre familie van het
Vlijtig Liesje ofwel Waterbalsemien , de bekende kamer- en tuinplant die de
hele zomer zelfs op zonloze plekken in de tuin rijkelijk bloeien kan.

Hieronder nog een kleine aanvulling van Peter van der Linden, ecoloog.
Deze soort wordt steeds vaker aangetroffen in de 'vrije natuur' .
De commissie van de Universiteit van Leiden, die beslist over acceptatie als inheems, heeft de
reuzenbalsemien hoog op de acceptatielijst staan . Het gevolg is dan dat plantenzoekers deze
soort gaan opschrijven in hun boekjes en er binnen no time vele groeiplaatsen bekend zijn . Zelf
weet ik in het Gooi enkele tientallen groeiplekken waar ze overvloedig staan.

Inhaalslag boswerk langs de spoorlijn
(maandag 16 september 2002)
Wie langs de Speelweidevijver wandelt vanuit de richting Mussenstraat naar de "Bult van Oudok"
of omgekeerd, ziet in de bosstrook langs de spoorbaan op diverse plaatsen grote stapels
afgezaagde en omgehakte bomen, struiken en takken liggen.

»
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een kopje kleiner gemaakt door de bosvrijwilligers van onze
vereniging.
Een aantal jaren geleden leek de vogelkers in deze bosstrook
vrijwel uitgeroeid. Toen het er steeds meer op ging lijken dat dit
deel van Anna's Hoeve plaats zou moeten maken voor nieuwe
sportvelden, heeft de ploeg bosvrijwilligers de aandacht verlegd
naar andere plekken in Anna's Hoeve. De bosstrook tussen de
vijver en het spoor werd aan zijn lot overgelaten. Met als gevolg
dat de vogelkers op veel plaatsen de kop weer opstak en de
bosstrook al weer aardig aan het overwoekeren was.
Nu de gemeente werkt aan het nieuwe Plan Anna's Hoeve waarin het GEHELE natuurgebied
Anna's Hoeve kan blijven bestaan, heeft de bos ploeg op deze plek een grote inhaalslag gemaakt.
Het resultaat daarvan is duidelijk waarneembaar! De inheemse struiken en bomen zoals de fraaie
Kardinaalsmuts, de lijsterbes en de eik hebben nu weer meer licht en lucht gekregen.
Om de strijd tegen de vogelkers in Anna's Hoeve niet te verliezen hebben de bosvrijwilligers
besloten om vaker in actie te komen. Voorlopig komen niet alleen op de 2e maar ook op de 4e
woensdagmiddag van iedere maand de zagen, bijltjes en takkenscharen uit de schuur!

Vereniging is tegen de Stichtsefijn
(maandag 16 september 2002)
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve heeft zich uitgesproken tegen
de toekomstige aanleg van een spoorlijn
tussen Utrecht en Almere langs de A27, de
z.g. Stichtselijn.
De provincies Utrecht en Flevoland hebben
een bureau een rapport laten schrijven over de
mogelijkheden voor zo'n spoorlijn, die beide
provincies graag aangelegd zouden zien. Het
rapport, dat eind juni 2002 openbaar is gemaakt, is positief over zo'n spoorlijn, en bagatelliseert de negatieve effecten op de Gooise
natuur.
Op 29 augustus 2002 heeft de Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o. per brief
ernstig bezwaar gemaakt tegen aanleg van de Stichtselijn. Dit bezwaar is toegestuurd aan
Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland, en aan een
zevental natuur- en milieuorganisaties. De reactie wordt mede ondersteund door de Ver. tot
Behoud van Anna's Hoeve, en (voor zover het de brief aan het provinciebestuur van NoordHolland betreft) ook door de Milieufederatie Noord-Holland.
De reactie is drie bladzijden lang en gaat uiteraard niet alleen over de nadelige effecten van de
Stichtselijn op Anna's Hoeve. Het bestuur van de Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve heeft
inmiddels het eigen standpunt over de Stichtselijn ook in zelfgekozen bewoordingen vastgelegd,
en wel als volgt:
-Voor een betere verbinding Gooi-Almere is geen Stichtselijn nodig. Een lightrailverbinding
(Gooirondje met aftakking naar Almere) is effectiever, goedkoper en minder milieubelastend.
-Een station Stichtselijn - Spoorlijn Amersfoort zou voornamelijk dienst doen als overstap voor
verkeer tussen Almere en Amersfoort v .V.
Zo'n station (met toeleidende wegen) is op deze plek, precies op het ecologisch zwakke
verbindingspunt tussen het Gooise en Utrechtse deel van de Heuvelrug, volstrekt ontoelaatbaar.
Een rechtstreekse spoorlijn tussen de groeigebieden Almere en Amersfoort lijkt wenselijker dan
een tweede spoorverbinding Utrecht - Almere via 't Gooi.
>>
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Over een eventuele lightrail (een soort moderne sneltram) door de berm van de A27 staat het
bestuur niet te juichen, want ook dat kost wellicht weer een strookje natuur van Anna's Hoeve.
Zolang er maar geen overstapstation bij de bestaande spoorlijn komt, blijven de bezwaren
beperkt. Een overstapstation (met toeleidende verkeerswegen) nabij de Nieuwe Poel zou echter
dit deel van Anna's Hoeve desastreus aantasten.
Een spoorlijn kost veel meer ruimte en is veel belastender voor de natuur dan light rail. Er wordt
ook gedacht over de aanleg van een z.g. Hilversumboog. Dat is een boogvormige aftakking van
de spoorlijn Hilversum-Baarn, dwars over het Geitenweitje noordwaarts richting Almere. Daar
moeten we helemaal niet aan denken.

Bezwaar tegen ontwerp-Streekplan
(vrijdag 18 oktober 2002)

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft bezwaar gemaakt tegen één onderdeel van het
ontwerp-Streekplan Noord-Holland Zuid, dat in september ter inzage heeft gelegen. Het gaat om
de stedelijke contourgrens door natuurgebied Anna's Hoeve. In het ontwerpplan is de grens uit het
nu geldige Streekplan uit 1998 gehandhaafd. De Vijver bij het Witte Strandje, de Oude Poel, het
Berkenlaantje en het grootste deel van de "Bult van Oudok" (het beboste heuveltje met de
trappen) vallen zo binnen de stedelijke contour. Wat de provincie betreft zou de gemeente dat
gebied dus mogen gebruiken voor verstedelijkingsdoeleinden.
Sinds de gemeenteraad op 8 november 2000 de
Structuurvisie Nieuw Oost heeft vastgesteld vinden wij
dat niet meer redelijk. Zeker nu de gemeente werkt
aan een nieuw Plan Anna's Hoeve is het volgens ons
nergens meer voor nodig om de contour zó ver in het
natuurgebied te situeren. Teneinde de gemeente de
vrijheid te laten om te kunnen terugvallen op de indeling
van de Structuurvisie (als Plan Anna's Hoeve onverhoopt niet uitvoerbaar zou blijken), is de Provincie
verzocht in Anna's Hoeve de gebiedsgrens uit de
Structuurvisie te hanteren als contourgrens. Het Hilversumse college van B&W is gevraagd om ons verzoek
bij het provinciebestuur te willen ondersteunen.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi heeft ook
op het ontwerp-Streekplan gereageerd, met een
aantal opmerkingen die merendeels niet op Anna's
Hoeve betrekking hebben. Deze reactie is ingediend
mede namens een zevental Gooise natuur- en milieuorganisaties, waaronder onze vereniging.

In het plattegrondje is de Streekplancontour aangegeven met een dikke zwarte
lijn. Met een stippellijn is het stukje Anna'5
Hoeve aangegeven dat onze vereniging
buiten de contour gebracht wil zien.

Nog meer grondwaterboringen
(vrijdag 18 oktober 2002)

Momenteel worden aan de oostkant van Hilversum 12 grondwaterboringen gedaan. Eén daarvan
in de bebouwde kom, elf in de natuurgebieden. De peilbuis waaraan op dit moment wordt gewerkt,
in Anna's Hoeve naast het pad langs de spoorbaan, wordt maar liefst 85 meter diep de grond in
gedreven. Omstreeks de jaarwisseling waren er al vijf van zulke pijpen aangebracht, voor een
provinciaal grondwateronderzoek naar de plaats en verplaatsing van een vuilwaterbel onder
Anna's Hoeve en de Laarder Wasmeren.

Bomenkappen bij spoorviaduct Drakenburgh
(vrijdag 18 oktober 2002)

Nabij de Nieuwe Poel ligt het spoorviaduct Drakenburgh, waarmee de A27 over de spoorbaan
Hilversum-Baarn wordt geleid. Onder dit viaduct zijn in november 2000 stobbenwallen aangelegd,
bedoeld als faunapassage. Onder dekking van de boomstobben kunnen kleine dieren hier veilig
>>
van de ene naar de andere kant van de snelweg komen.

-17De ruimte langs de spoorbaan is dus bestemd voor dieren (en planten), niet voor mensen,
behoudens noodzakelijk dienstverkeer van de spoorwegen. Via openingen in het hek langs de
spoorbaan bestaat er echter een vrij druk gebruikte fiets- en wandelroute vanaf het Geitenweitje
naar de spoorwegovergang in de Albert Schweitzerweg. Binnenkort gaat NS Railinfrabeheer
proberen deze illegale route af te dammen door bomen te lippen en te kappen.
In maart 2000 is dat overigens ook al eens geprobeerd. De fietsers en wandelaars hadden toen
echter al spoedig een nieuwe doorgang gevonden .... . (of gemaakt?)

Nassauschool weer in actie
(zondag 27 oktober 2002)

Op vrijdagmiddag 25 oktober zijn weer twee klassen van de
Nassauschool aan het werk geweest op het Heitje van Anna's
Hoeve. Dat is al jarenlang een goede traditie. Om één uur
kwam de ene groep 8, en om twee uur de andere groep 8.
In totaal zijn bijna 50 kinderen onder geleide bezig geweest
met zaagjes en takkenscharen, om jonge boompjes en
struiken weg te halen. Zou dit niet af en toe gebeuren dan
verandert de heide in bos. Vroeger deden grazende schapen dit werk.

Nassausc
h
'

00
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Wandelpad versperd na de storm
(maandag 28 oktober 2002)

In het najaar zijn veel wandelpaden in Anna's Hoeve bedekt met dorre
bladeren, waardoor het soms lastig is om te zien waar het pad precies
loopt. Na de storm van zondag 27 oktober is daar nog eens een grote
hoeveelheid afgewaaid hout bijgekomen. Op minstens één plaats is de
doorgang voor wandelaars volledig versperd . Dit betreft het paadje
langs de noordzijde van de "slurf' van de Speelweidevijver naar het
dammetje. Hier is een van beide hoofdstammen van een dikke
moerascypres door de storm afgescheurd en op het pad terechtgekomen. Een paar meter verderop is ook een kleinere boom, die aan
de oever groeide, ontworteld. Ook deze blokkeert het pad.
Na de storm van 28 mei 2000 is dit paadje ook een tijdlang onbegaanbaar geweest. Toen was er langs de oever een rijtje robinia's
(acacia's) ontworteld.
Er zijn in Anna's Hoeve nu nog enkele paden waar bomen overheen
liggen . Wandelaars kunnen er op die plekken echter overheen
stappen of omheen lopen . Het zal wel even duren voordat alle paden weer helemaal zijn
vrijgemaakt. Want bij het GNR zijn ze nu natuur1ijk in het hele Gooi druk aan het ruimen.
De boom die het enige overgebleven restant vormt van het vroegere eilandje in de Bergvijver, is
compleet met zijn wortelkluit scheefgewaaid . Dat is een raar gezicht.
Aanvulling per 30 oktober 2002:

Binnen twee dagen na de storm had GNR het paadje langs de vijver al weer vrijgemaakt.
Hulde!

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve
maar is nu ook bereikbaar via:
www.annas-hoeve.tk
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TENTOONSTELLING IIHEUVELRUG" IN GROENEVELD
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De tentoonstelling over de Utrechtse Heuvelrug, die al in ons vorige nummer werd
aangekondigd. is op 14 september geopend en blijft te zien tlm 23 februari.
Men vindt de tentoonstelling in de Orangerie op het voorplein van Kasteel Groeneveld in Baarn. Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur (alleen maandags gesloten),
toegang gratis. Een aanrader.

De tentoonstelling heeft een pikante titel gekregen: "De Utrechtse Heuvelrug, van
mammoet tot condoom". Te lezen als: ''van het verre verleden tot aan (het zwerfvuil van)
vandaag". Onderdeel van de expositie is een grote maquette van de Heuvelrug. In een van
de treklaadjes onder de maquette kan men (onder glas) enige voorbeelden van zwerfvuil
bewonderen, waaronder inderdaad ... !
De tentoonstelling maakt deel uit van het project voor het voortgezet
onderwijs "Heuvelrug in 't Gooi", georganiseerd door de Stichting
Coördinatie Natuur- en Milieueducatie Gooi en Vechtstreek (waar ook
onze vereniging bij is aangesloten), en de Stichting Omgevingseducatie
Gooi, Vecht· en Eemstreek.

CAMPAGNE TEGEN ZWERFVUIL
Bij de ingang van het parkeerterrein bij de Bergvijver staat sinds enige
tijd een bord, waarin wordt gewaarschuwd voor een boete van
minimaal 46 euro voor wie wordt betrapt op het achterlaten van afval.
Zulke borden staan op nog veel meer plaatsen in de regio. Natuur- en
milieuorganisaties die samenwerken in de Stichting Coördinatie Natuuren Milieu-educatie Gooi en Vechtstreek haken op die manier aan bij de
landelijke campagne die dit jaar van start ging, onder meer langs alle
snelwegen.
Onze vereniging strijdt permanent tegen zwerfvuil in natuurgebied Arma's Hoeve. Waar de bosploeg aan het
werk is, wordt tegelijk het aangetroffen zwerfvuil afgevoerd. Regelmatig seinen we verspreiders van
reclamedrukwerk in als er pakketten onbezorgde folders in Arma's Hoeve worden aangetroffen. En bijna
ieder voorjaar organiseren wij samen met de Nassauschool een grote schoonmaakactie.
Waarschijnlijk smijt slechts een kleine minderheid van de mensen zijn rommel in de natuur. Maar Arma's
Hoeve wordt druk bezocht, en die kleine minderheid zijn toch nog veel mensen en die produceren dus veel
rommel.
In het blad "Natuur en Milieu" van de gelijknamige Stichting stond een artikel over de landelijke actie,
waaruit we graag enkele alinea's citeren.

Het was de enige milieukwestie waar Pim Fortuyn zich druk over maakte: de rotzooi op straat. /lEen groot
maatschappelijk probleem" noemde hij het in een interview. (. . .) Zwerfvuil staat, na hondenpoep, op de
tweede plaats in de top-tien van nationale ergernissen. Hoewel niemand toegeeft zich eraan te bezondigen,
gooien Nederlanders jaarlijks vijftig miljoen flesjes en blikjes tussen de struiken. En dat is slechts 10 % van
de rondzwervende rommel.
Behalve een nationale ergernis is zwerfvuil ook een milieuprobleem van enig belang. Een patatbakje vergaat
nooit, een sigarettenpeuk doet er twee jaar over, en een colablikje laat een spoor van metaal achter.
Zwerfvuil vervuilt de bodem en het grondwater. Opruimen is duur. (. ..)

»
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campagne tegen zwerfvuil. Die is er nu, en mikt op gedragsverandering van Nederlanders. Maar
gedragsverandering is moeilijk.
De overheid zal eind 2003 bekijken of de campagne voldoende vruchten heeft afgeworpen. Zo niet, dan ligt
er al een besluit over statiegeld klaar - de wraak van Pronk, zeg maar.

GRATIS MILIEUNIEUWS VIA E-MAIL
Van de Milieufederatie Noord-Holland, waar onze vereniging bij is aangesloten, ontvingen wij onderstaande
brief, die wij graag onder de aandacht brengen van onze lezers die de beschikking hebben over een emailadres.

Tot eind vorig jaar gaf de Milieufederatie vier maal per jaar een schriftelijke Nieuwsbrief uit, met actuele
informatie over alles wat de milieufederatie doet en van plan is. Zo'n 1200 vrijwillige natuur- en
milieubeschermers in Noord- Holland ontvingen deze publicatie, al dan niet via de secretaris van de eigen
organisatie.
In het decembernummer hebben wij aangekondigd dat met ingang van 2002 deze nieuwsbrief digitaal gaat.
Nu kan de nieuwsbrief tien maal per jaar verschijnen en is de informatie nog actueler en nog sneller bij de
lezer.
Velen hebben zich inmiddels voor deze gratis service bij ons aangemeld Ik ben er echter van overtuigd dat
er onder uw leden veel meer belangstelling is voor het digitale milieufederatie-nieuws.
lMe zich wil verzekeren van ontvangst van de digitale nieuwsbrief, geeft zijn/haar e-mail adres op via het
aanmeldingsformulier op de MNH-website:

Milieufeder~N~"HOlland
l~

www.milieufederatienoordhollandnl/abonnee

lMe de tot nu toe verschenen digitale nieuwsbrieven nog
even wil raadplegen, kan deze vinden op de bovenvermelde website onder de rubriek "nieuws".

OPLOSSING PUZZEL "TE WAPEN

II

U heeft nog de oplossing van de puzzel ''Te Wapen" uit de vorige editie van de Anna's Hoeve Koerier, nr. 3
van 2002, tegoed. Aan de hand van tweeëntwintig wapens vroegen wij u de bijbehorende plaatsnamen erbij
te zoeken. Hoe kwamen wij hieraan? Bij elk wapen gaven wij een steekwoord. Dit waren ze:
I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Brood en vis
Klederdrachtmuseum
Comenius
Wasserij
Bijlmermeer
Frederik van Eeden
In 2000 1000 jaar
Sypestein
'n Kei!
Vliegveld
Molen

Spakenburg
Huizen
Naarden
Nederhorst den Berg
Weesperkarspel
Bussum
Ankeveen
Loosdrecht
Hilversum
Soest
Vreeland

12.
13.
14.
IS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bonifatius
De Bilt?
Universiteit
Jenever
Coeswaerde
Vecht
'n Dijk!
Bijvanck
Floris V
Koninklijk
Trompenburg

Almere
Maartensdijk
Breukelen
Weesp
Laren
Loenen
Eemnes
Blaricum
Muiden
Baarn
's-Graveland

Dit resulteerde in de oplossing: burgemeestersbenoeming. Wij hopen dat u de puzzel leuk vond en bevelen
>>
u van harte onze nieuwe breinbreker aan, de Stratenzoeker!
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ANNA'S HOEVE PUZZEL: STRATENZOEKER
In deze woordzoeker wordt een aantal straatnamen in de omgeving van Anna's Hoeve gevraagd. AI
deze straten staan kriskras door elkaar. De gevraagde straten zijn zonder achtervoegsel
aangegeven, dat wil zeggen zonder de vermelding van horst, laan, pad, plein, straat of weg. Streep
de gevonden straten door. Als u alle straten heeft weten te vinden blijven er een aantal letters over
die tezamen de oplossing vormen. Het gevonden woord staat in zeer nauw verband met Anna's
Hoeve.
Zoals gewoonlijk wensen wij u veel succes toe!
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

Internet: http://www.gnr.nl
Telefoon: 035 6214598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd
op Anna1s Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

GAD Toezicht en Handhaving:

tel. 035 6991888

(v/h Reinigingspolitie; ma. tJm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U. , ma tJm do 16.00-16.30 u.)

-.

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586 734 (gratis)

Plattegrond van Anna1s Hoeve

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Restaurant Castellum Novum
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

~voet~en

=

vwhard. wegen

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

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

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

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr.............................................................................
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(02-4)

Annals Hoevè
Koerier

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA1S HOEVE E.o.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 20, nummer I, 2003
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt.
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld.
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
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Waterstand van de vijver.
Nieuwe rioolwaterzuivering: Proefinstallatie in bedrijf gesteld. Proefinstallatie Membraan BioReactor
Nieuwe aanpak voor verwijderen heide-opslag. 12 april vogelexcursie.
Boerderij "De Huydecoper".
Petite histoire - klein stukje geschiedenis.
Puzzel: 'Vergane glorie".
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Toezicht en Handhaving, Milieuklachtentelefoon, Plattegrond Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., 15 juni, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren

Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN
2002 was voor het voortbestaan van Anna's Hoeve een turbulent jaar.
Het ontwerp van Hans Ruijssenaars voorzag in het bouwen van woningen
en sportvelden tot diep in Anna's Hoeve. Architectonisch was en is het
een mooi plan, maar voor Anna's Hoeve zou het de ondergang hebben
betekend . In de gemeentelijke politiek werd er verschillend gedacht over
de opvatting om te gaan bouwen op en bij de Speelweide(-vijver), en over
het lint van sportvelden langs de spoorlijn richting Baarn. Want ook dat
werd serieus overwogen. Voor al deze plannen was er geen breed
draagvlak. Om de politici wakker te schudden en het onheil af te wenden
hebben we in februari 2002 de actie "Red Natuurgebied Anna's Hoeve"
opgezet. (Weet u het nog?)
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 kwam de nieuwe wethouder, de heer Kreugel
(L.H.), met een nieuwe denkrichting: het Plan Anna's Hoeve. Zijn vernieuwende kijk op alle
problemen die er zijn in en rond Anna's Hoeve heeft er voor gezorgd dat het natuurgebied Anna's
Hoeve zoals we het nu kennen, behouden zou kunnen blijven . Persoonlijk vind ik dan ook dat het
Plan Anna's Hoeve (en de uitvoering hiervan) een officieel raadsbesluit zou moeten worden .
Maar we zijn er nog niet. Het natuurgebied Anna's Hoeve is nog steeds in beeld bij de planvorming
voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Dit betekent dat we als vereniging zeer alert moeten
blijven. Met uw steun zal dat wel lukken.
De speelweide en de vijverbodems van Anna's Hoeve en van de aangrenzende Laarder Wasmeren
moeten hoognodig schoongemaakt worden . Er is sprake van ernstige bodem- en waterbodemvervuiling. Ik weet zeker dat 2003 voor de sanering van deze bodems het beslissende jaar zal worden .
Met het saneren ontkom je er niet aan dat er ook natuur verloren gaat. Maar zolang ons mooie
Anna's Hoeve behouden blijft, zal de natuurlijke ontplooiing van flora en fauna zich hier niet veel
van aantrekken, want de natuur heeft een groot vermogen om zich te herstellen.
Voorlopig zijn er volop kansen voor Anna's Hoeve. Met een beetje goede wil kunnen we nu en in
de toekomst blijven genieten van dit mooie en unieke stukje Hilversum.
Op maandagavond 14 april is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Noteer deze datum in
uw agenda of kalender, en kom als het even kan naar de Ontmoetingskerk. Daar hoop ik u dan te
kunnen ontmoeten .
Ik wens u dit jaar veel wandelplezier in Anna's Hoeve.

Meijndert Ruitenberg,
voorzitter Vereniging tot Behoud van A/ma's Hoeve

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

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

Scholieren maken alternatief bouwplan voor Anna's Hoeve
(donderdag 14 november 2002)

Op woensdagmiddag 13 november vond in Kasteel Groeneveld de eindpresentatie plaats van het
digitale lesprogramma "De Heuvelrug in het Gooi" voor scholen in het voortgezet onderwijs. Aan
de 'pilot' (proefaflevering) van dit splinternieuwe lesprogramma was meegedaan door zeven
klassen van de scholengemeenschappen 'Huizermaat' in Huizen en 'Laar en Berg' in Laren. Het
project heeft tientallen werkstukken opgeleverd over allerlei onderwerpen. Tijdens de presentatie
werden de prijswinnaars bekendgemaakt. Diverse door de leerlingen gemaakte werkstukken zijn
toegevoegd aan de gratis toegankelijke Heuvelrugtentoonstelling in de Orangerie op het
kasteelplein .
In 5 VWO van Laar en Berg was Anna's Hoeve een populair onderwerp. Twee werkstukken over
Anna's Hoeve kregen een 1e en 2e prijs, met een minimaal waarderingsverschil. Het werkstuk
met de 2e prijs was inhoudelijk het beste, maar verloor nipt door een lagere score op een van de
andere beoordelingspunten. Bij het maken van de werkstukken over Anna's Hoeve is druk gebruik
gemaakt van de informatie op deze website.
Donnalee Heij en Jasmijn Koets, hoofd-auteurs van het genoemde ontwerp dat net niet de eerste
prijs heeft gehaald, hebben op 14 november hun werkstuk aangeboden aan wethouder Kreugel.
Met verve verdedigden zij hun ontwerp voor een woonwijk op het RWZI-terrein . Daarbij bleek dat
zij zich grondig in de problematiek hadden verdiept. Zij laten de accumulatievijver bestaan , maar
ontwierpen luxe villa's langs de noordrand daarvan. Op het RWZI-terrein hebben zij flats,
eengezinswoningen, parkeerterreinen etc. ontworpen . De opzet is ruim , waardoor het totaal aantal
getekende woningen (ca. 400) aan de lage kant is, maar de ontwerpers denken dat er met behoud
van hun uitgangspunten ook meer woningen in te passen zijn . Het nog niet definitief toegewezen
K-vormige stuk grond middenin het plangebied hebben zij bestemd voor een 6e sportveld, zodat
de beide verenigingen (die volgens de scholieren het beste kunnen fuseren) er niet in ruimte op
achteruitgaan.
De wethouders en de aanwezige gemeentelijke deskundigen waren onder de indruk van de
manier waarop Donnalee en Jasmijn hun informatie verzameld en verwerkt hadden, en hun
ideeën "aan de man" brachten .
Hun rapport zal worden gekopiëerd en ook aan de supervisor, architect Ruijssenaars, ter hand
worden gesteld.

-5Dagboek van de secretaris
(donderdag 21 november 2002)

Op verzoek van de gemeente Hilversum heeft Gerard Peet, secretaris van onze vereniging, over
de periode 8 - 21 november 2002 een dagboek bijgehouden voor de website van de gemeente
Hilversum, http://www.hilversum.nl
In dit dagboek komt Anna's Hoeve vanzelfsprekend menigmaal ter sprake.
Het dagboek van onze secretaris verdwijnt van de gemeentesite zodra een nieuwe
dagboekschrijver zijn bijdrage gaat leveren. Het dagboek blijft echter te lezen op de site met het
adres: http://home.hetnet.nl/-gmjbpeetl
Dat was ook de allereerste website van onze vereniging .

Anna's Hoeve en de heer H. de Ronde
(maandag 25 november 2002)

Onder de kop "Het dossier van de heer H. de Ronde" wijdde de zaterdagbijlage van de Gooi- en
Eemlander van 23 november een volle pagina aan de wapenfeiten van milieuactivist H. de Ronde ,
lid van onze vereniging vanaf het begin . In het artikel wordt de heer De Ronde onder meer
opgevoerd als oprichter van onze vereniging. Daarop past een korte aanvulling.
Het staat buiten kijf dat de heer De Ronde met zijn talloze activiteiten in de periode van 1956 tot
1989 veel invloed heeft gehad op het Hilversumse milieubewustzijn. In juni 1982 heeft hij
meegedaan aan een schoonmaakactie in Anna's Hoeve, die was georganiseerd door de
toenmalige exploitant van restaurant Anna's Hoeve. Die schoonmaak werd door gebrek aan
deelnemers en materiaal geen succes. Ruim een jaar later namen enkele hengelaars en
omwonenden van Anna's Hoeve het initiatief over. Zij kregen van de Gemeentereiniging het
advies een vereniging op te richten . Daarna hebben zij de heer De Ronde benaderd, die hun
velerlei waardevolle adviezen heeft gegeven, waaronder de fameuze contributie van één cent per
dag. Hem aan te duiden als oprichter van onze vereniging doet echter onvoldoende recht aan
deze initiatiefnemers, onder wie ons erelid Jan Deijs, die zich het vuur uit de sloffen gelopen
hebben om 700 leden te werven en uit deze leden een bestuur te vormen.
;'
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Onder leiding van De Ro~de wordt door de jeugd vogelkers gerooid bij
Anna's Hoeve. Archieffoto: Ton Kastermans

De bij het krantenartikel geplaatste archieffoto "vogelkers rooien onder leiding van de heer De
Ronde", eerder gepubliceerd in de krant van 7 april 1988, toont niet de heer De Ronde doch de
eerste daadwerkelijke voorzitter van onze vereniging, de heer Gert Toes, altijd actief voor Anna's
Hoeve tot aan zijn onverwachte overlijden in december 1995.
Naschrift van de redactie van de Koerier:
Het bestuur van onze vereniging heeft bovenstaand bericht, in iets ingekorte vorm, toegestuurd naar de
Gooi- en Eemlander met het verzoek het te plaatsen als ingezonden brief. Oe redactie heeft niet aan dit
verzoek voldaan. Oe Gooi- en Eemlander maakt sinds enige jaren deel uit van het Telegraafconcern. Oe
Telegraaf is berucht om het niet rectificeren van foutieve berichten. Helaas lijkt het ook bij de Gooise
dochter steeds moeilijker te worden om een brief geplaatst te krijgen die door de redactie wordt opgevat als
kritiek op de inhoud van de krant
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Geldkistje van Arnoud gevonden
(vrijdag 22 november 2002)

Ergens in Anna's Hoeve gevonden: een opengebroken geldkistje (natuurlijk afkomstig van
diefstal) dat blijkens een opschrift heeft toebehoord aan ene Arnoud . Het kistje was vrijwel leeg
maar bevatte o.a. nog een fietssleuteltje. De eigenaar kan zich melden via tel. 0356215 168 om
zijn bezit terug te krijgen.

Plan Anna's Hoeve: nauwelijks invloed op doorstroming buitenring
(vrijdag 22 november 2002)

Ongeveer een jaar geleden begon de gemeente het probleem van de "ontsluiting" van de
toekomstige woonwijk bij Anna's Hoeve te koppelen aan de problematiek van de buitenring. Denk
maar aan het geheimgehouden onderzoek dat toenmalig wethouder Jan Nagel indertijd heeft laten
uitvoeren naar een nieuwe rondweg dwars door Anna's Hoeve.
Op 4 juli j.l. beloofde wethouder Kreugel een verkeersplan voor oostelijk Hilversum, van de
Larenseweg tot de Oosterengweg. Dat plan is nog niet openbaar gemaakt. Maar in recente
stukken over het Onderzoek Buitenring Noord (ontsluiting Mediapark!) stond zowaar ook een
passage over Hilversum Oost, die u hieronder aantreft.
"Aan de oostzijde van Hilversum zijn plannen om een nieuwbouwprogramma bestaande uit maximaal
170.000 m2 bedrijfsruimte en 1000 woningen te realiseren. De Quick Scan van de buitenring Oost toont aan
dat met de realisering van dit nieuwbouwprogramma samen met de autonome groei in 2006 à 2008 een
aanzienlijk grotere verkeersbelasting op de buitenring Oost ontstaat. Deze toename van de
verkeersbelasting komt voor het overgrote deel op het conto van het ArenaPark. De ontwikkelingen in het
oostelijk deel van Hilversum, zoals Plan Anna /s Hoeve, hebben nauwelijks invloed op de toenemende
congestie Ten gevolge van sec deze ontwikkelingen behoeft de buitenring geen ingrijpende maatregelen.
De problematiek op de buitenring Oost zal vergelijkbare vormen aannemen met die van de
Diependaalselaan nu. Er wordt gestudeerd op maatregelen die de verkeersstromen in de hand moeten
houden en moeten voorkomen dat de buitenring Oost gedurende een groot deel van de dag een grote rij
wachtende auto/s vormt."

Tot zover het citaat uit een gemeentelijke nota aan B&W. In de genoemde maximaal 1000
woningen zijn naast de ca. 750 woningen van Plan Anna's Hoeve ook andere
nieuwbouwprojecten in Hilversum Oost meegeteld .

Buitenring en (H)OV Oost: Anna's Hoeve blijft gespaard
(woensdag 4 december 2002)

Gemeenteraadsleden hebben eindelijk inzage gekregen in de verkeersstudie over Hilversum
Oost, inclusief mogelijke toekomstige busbanen en HOV-trajecten (sneltram, lightrail). Dit betreft
de studie die al maandenlang door B&W wordt aangekondigd, maar waarvan de openbaarrnaking
maand-in maand-uit werd uitgesteld. Ook nu is het rapport nog vertrouwelijk. Wij hebben echter
signalen ontvangen die voor onze vereniging geruststellend zijn. Er lijkt geen sprake te zijn van
nieuwe wegen, busbanen of HOV-tracé's door of vlak langs natuurgebied Anna's Hoeve.
In de openbare vergadering van de raadscommissie Verkeer en Buurt op 18 november j.l. heeft
D66 gevraagd om openbaarmaking van de onlangs gehouden presentatie "buiten ring oost" .
Het antwoord, volgens de zojuist verschenen notulen : "Het is niet verstandig de vertrouwelijkheid
over de informatie m.b.t. de buitenring oost op te heffen gezien het nog te hoge abstractieniveau
van de materie en het stadium waarin e.e.a. verkeert . Veel moet nog nader worden uitgewerkt."
De commissievoorzitter heeft de wethouder vervolgens gevraagd om na te gaan wat uit de
presentatie "buitenring oost" naar buiten kan en welke onderdelen vertrouwelijk moeten blijven.
Berichtgeving in de Gooi- en Eemlander heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat ook Groenlinks
grote moeite heeft met de geheimzinnigdoenerij van B&W.

»
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"Kranen" op Den UylpleinOostereind
Indirecte ontsluiting
Monnikenberg- ziekenhuis
op buitenring
Doorstroming kruispunten
verbeteren (3x)
Ongelijkvloerse
spoorkruising
Behoud ontsluitingen
ArenaPark
Mussenstraat via
Minckelersstraat ontsluiten

Voordelen
+ 'oost" blijft bereikbaar
+ relatief goedkoop

+ geen nieuwe
hinderplekken

+ verminderen parkeeroverlast Riebeeck
+ maatschappelijk haalbaar

Aandachtspunten
- leetbaarheid bestaande ring
- inpassingsproblemen
kruispunten
Soestdijkerstraatweg en
Minckelersstraat
- inpassing tunnel

Nevenstaand plaatje
uit de hiervoor genoemde presentatie
over de Buitenring
Oost is inmiddels
vrijgegeven.
Er staan geen nieuwe
wegen door of langs
Anna's Hoeve op.

EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET (vervolg)
Gemeente worstelt nog met problemen Anna's Hoeve
(donderdag 5 december 2002)

In de raadscommissie Stad van 12 november is, bij het agendpunt "begroting", ook de
problematiek van Anna's Hoeve kort aan de orde geweest.
Uit de notulen citeren wij het volgende.
D66: Er wordt gesproken over Anna's Hoeve en de binnenstadsprojecten: daar zijn zorgelijke
ontwikkelingen, vooral m.b.t. de RWZI bij Anna's Hoeve.

VVD : Er is zorg over het plan Anna's Hoeve; is daar een MER uitgevoerd? Dat moet wel bij Vinex-Iocaties'
Antwoord van wethouder Kreugel: (. . .) Met betrekking tot Anna's Hoeve is op 31 oktober een voorstel
van DWR uitgekomen voor de uitwerkingscapaciteit, de cijfers zijn doorgerekend door een ander bureau.
Deze maand wordt bekeken waar je het water kunt laten (ca . 10.000 kuub') ; er is een nieuw
waterinvoerplan nodig, dat waarschijnlijk nog dit jaar uitkomt, dan komt er in januari een besluit van de
stuurgroep hierover. Er is overleg geweest met de sportverenigingen over achterstallig onderhoud, daarover
komt begin januari informatie.

Veel wijzer worden we hier nog niet van. De komende twee maanden kunnen we kennelijk veel
nieuwe informatie tegemoetzien.
Vertaling van het jargon:
MER = Mllieu-Effect-Rapportage
Vinex-Iocatie: een woningbouwplan gebaseerd op het rijksbeleid voor ruimtelijke ordening zoals
vastgelegd in de "Vierde Nota Extra".

Vijvers goed gevuld het nieuwe jaar in
(woensdag 1 januari 2003)

Na de overvloedige regenval in de laatste week van 2002 (uitgezonderd de fraaie oudejaarsdag),
zijn de vijvers van Anna's Hoeve goed gevuld het nieuwe jaar ingegaan. Op 21 december was het
peil van de vijvers voorbij het dammetje gezakt tot 170 cm boven NAP, de laagste stand sinds
begin november 2000. Op Nieuwjaarsdag 2003 was daar maar liefst een halve meter bijgekomen!
Toen op zondag 8 december de vorst inviel, stond de Speelweidevijver met een peil van 220 cm
nog goed op niveau. Enkele dagen tevoren was dan ook de grondwaterpomp in de Riebeeckvijver
aangezet. Het peil van de overige vijvers was met 180 cm niet alarmerend, maar wel aan de lage
kant.
»
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verbinding tussen de Riebeeckvijver en Anna's Hoeve dichtgedraaid. Na het invallen
van de dooi is op maandag 16 december de verbinding weer geopend en ook de
grondwaterpomp weer aangezet. Daarmee moest eerst de Speelweidevijver op niveau
worden gebracht. Het peil in de lage vijvers bleef intussen verder zakken tot de eerder
genoemde stand van 170 cm. Daarna begon de regenval, met het hierboven genoemde
gevolg.
Nadat het ijs in de vijvers was gesmolten kwam in de lage vijvers toch helaas nogal wat
dode vis aan de oppervlakte: brasem, enkele karpers, een grote snoek, en veel
"kleingoed". Kennelijk heeft een aantal vissen in ondiepe gedeelten van de vijvers
klemgezeten onder het ijs. De reigers wisten er wel raad mee.
Over het hele jaar 2002 genomen was het gemiddelde waterpeil in de lage vijvers bijna 210 cm
boven NAP. Dat is een zeer acceptabel niveau . Begin maart reikte het peil zelfs bijna tot 250 cm .
Het jaar 2002 was dan ook regenrijk. In De Bilt viel bijna 900 mm, ongeveer 100 mm meer dan het
langjarig gemiddelde.
Het jaar 2001 was overigens nóg natter: toen viel in De Bilt zelfs 1039 mm! In dat jaar was het
gemiddelde peil in Anna's Hoeve ruim 220 cm, dus nog ruim een decimeter meer dan in 2002.
Bij dit alles moet bedacht worden dat het laten wegzakken van Hilversums regenwater naar het
grondwater een belangrijke functie is van de vijvers van Anna's Hoeve. Deze functie zullen ze ook
na de sanering van de waterbodems blijven behouden . In 2006 komt het gezuiverde water van de
nieuwe rioolwaterzuivering er waarschijnlijk nog bij. Dank zij de te verwachten constante
waterstroom van de zuivering zullen de vijvers dan niet meer bijna droogvallen bij langdurige
droogte. Dat is goed nieuws.

Boswerk Anna' Hoeve in 2002 constant
(woensdag 1 januari 2003)

Het aantal in Anna's Hoeve verrichte uren vrijwilligerswerk lag ... ._ in 2002 ongeveer op hetzelfde niveau als in 2001 . In totaal
~~ -.
~
werden voor de verzekering 272 uur opgegeven . Over
._c ~.
2001 was dat 236 uur. De stijging zit in de voorjaars:~,:. !
schoonmaak met de Nassauschool. In 2001 moest
,...J;d~~
die worden afgelast als gevolg van de MKZ-crisis.
Kijken we alleen naar de werkuren van de vrijwillige
. ,........ -.... "'- "
"bosploeg" van Anna's Hoeve, dan is het aantal
uren vrijwel gelijk gebleven: 100 uur in 2002, 102 uur in 2001. De bos ploeg kwam 12 x op een
woensdagmiddag in actie, gemiddeld met 4,4 personen gedurende bijna 2 uur per middag.
Begin september werd besloten om niet meer 1x doch 2x per maand aan de slag te gaan: op de
tweede en op de vierde woensdagmiddag van de maand, van 13.30 tot 15.30 uur. Op woensdagmiddag 8 januari 2003 is dus de eerste werkmiddag in het nieuwe jaar. Er wordt vooral
Amerikaanse vogelkers verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. Maar ook moet nog een aantal jonge
wilgen langs de Speelweidevijver en bij het Witte Strandje geknot worden . Zin om ook eens te
komen helpen? Altijd welkom! Informatie op tel. 6832762.

Vereniging in 2002 met 284 leden gegroeid
(donderdag 2 januari 2003)

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft het jaar 2002 afgesloten met 1064 leden. Een
jaar eerder was het aantal leden 780, de netto groei bedroeg derhalve 284 leden ofwel 36 %.
Het grootste deel van de aanwas is te danken aan de grote ledenwerfactie in februari-maart, bij
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen, naar aanleiding van het door ons verafschuwde
plan-Ruijssenaars. Deze actie leverde in korte tijd meer dan 300 nieuwe leden op.
»
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jaarcontributie, ondanks het herhaaldelijk ontvangen van een acceptgirokaart. Verder was er het
gebruikelijke verloop als gevolg van overlijden, het "zoekraken" van leden wegens niet
doorgegeven verhuizing, en andere redenen . In totaal hebben we in 2002 358 nieuwe leden
ingeschreven en 74 leden moeten schrappen .
Zou onze vereniging zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse VARA Vroege-Vogelsparade, dan zouden
wij daarin op de 74e plaats zijn terechtgekomen. In deze lijst met 103 landelijke en regionale
natuur- en milieuorganisaties komen echter geen lokale organisaties voor. De Stichting Steun
Goois Natuurreservaat staat op de 37e plaats met 7700 begunstigers (groei in 2002: ruim 500).
De lijst telt in totaal ruim 4,1 miljoen leden en donateurs, een groei van bijna 90.000 ofwel 2,25 %.
Sinds de lijst in 1991 voor het eerst werd gepubliceerd is de totale groene aanhang met bijna 75%
in aantal gestegen. Hoewel natuur en milieu in de politiek helaas minder aandacht krijgen dan
voorheen, is de "groene aanhang" onder de bevolking in 2002 blijven dóórgroeien!
Natuurlijk zitten er veel dubbeltellingen in het totaal, doordat er mensen lid of donateur zijn van
méér dan een organisatie. Daar staat echter tegenover dat van veel grote Nederlandse
organisaties in de praktijk het hele gezin wordt beschouwd als lid of begunstiger via één
contributiebetaling. Bovendien zijn er nog de talloze plaatselijke clubs zoals onze vereniging .

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

*
WATERSTAND VAN DE VIJVER (bij het Witte Strandje)
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Onder "Eerder gepubliceerd via Internet" vindt u een bericht over de waterstand in het afgelopen
jaar, tot aan nieuwjaarsdag. Op 2 januari gingen de hemelsluizen weer wijd open, waarna het peil in
de vijvers nog meer dan 20 centimeter verder steeg! Tijdens de tweede korte schaatsperiode in
januari waren de vijvers dan ook rijkelijk met water gevuld. De grafiek laat dit goed zien.

I

I
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NIEUWE RIOOLWATERZUIVERING:

PROEFINSTALLATIE IN BEDRIJF GESTELD
Op donderdag 21 november waren leden van ons bestuur te gast bij de Dienst Waterbeheer en
Riolering (DWR), voor de feestelijke ingebruikneming van de proefinstallatie voor een nieuwe
rioolwaterzuivering. In deze installatie is de nieuwe techniek toegepast die men ook hoopt te
gebruiken voor de "echte" nieuwe zuivering, die in 2006 moet gaan draaien. De techniek van de
Membraan BioReactor levert gezuiverd water op dat zó schoon is dat je het bijna kunt drinken. Het
is de bedoeling dit water niet meer te lozen op het Gooimeer, maar het (evenals het regenwater)
te laten wegzakken in de bodem, naar het grondwater. Dat kan gaan gebeuren via de vijvers van
Anna's Hoeve.
Na een inleiding in restaurant Castellum Novum (voorheen Anna's Hoeve) vertrok het gezelschap
naar het terrein van de waterzuivering, waar de proefinstallatie is gebouwd. De capaciteit van de
definitieve zuivering zal 300 x zo groot zijn. Na de officiële ingebruikneming en bezichtiging ging
eenieder weer terug naar het restaurant voor een hapje en een drankje. Pieter Korzelius, dagelijksbestuurslid van het Hoogheemraadschap AGV, sprak de wens uit dat de gemeente Hilversum een
beetje opschiet met Plan Anna's Hoeve. "Anders kunnen wij niet verder!"

De navolgende informatie is overgenomen uit een
vouwblad van AGV/DWR over de nieuwe proefinstallatie.

PROEFINSTALLATIE MEMBRAAN BIOREACTOR (MBR)
Er wordt in 2006 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum gebouwd. Het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in principe gekozen voor een Membraan BioReactor (MBR) met een MTR-kwaliteit. MTR staat voor maximaal toelaatbaar risico voor
oppervlaktewaterkwaliteit. De MTR-eis voor het gezuiverde water voor stikstof is 2.2 mg/I en voor
fosfaat 0. 15 mg/1. De toepassing van de MBR-technologie is zeer innovatief binnen de
zuiveringstechnologie; de installatie is compact en levert een betere waterkwaliteit dan
conventionele systemen.
In Hilversum is een MBR-proefinstallatie geplaatst. De definitieve beslissing over het ontwerp van
de RWZI is onder andere afhankelijk van de ervaringen die worden opgedaan met deze
proefinstallatie.

ONDERZOEK
Het doel van de proefinstallatie is het verkrijgen van kennis en ervaring:
• Hoe kan een MBR installatie, die het afvalwater van de gemeente Hilversum moet
zuiveren tot MTR kwaliteit, zo optimaal
mogelijk worden ontworpen? Dit betreft
zowel technologische, technische als ook
bedri jfsvoeri ngsaspecten.
• Wat is de kwaliteit van het effluent [het
gezuiverde water / redKoerier]? Dit betreft
dan naast stikstof en fosfaat onder andere
verwijdering van zware metalen, bacteriën en virussen.

»
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Een groot aantal medewerkers kan ervaring opdoen met het bedrijven van een MBR installatie.
De bedrijfsvoering van de proefinstallatie die door het personeel van de RWZI wordt verzorgd is
feitelijk een soort generale repetitie.

Het uitgangspunt van het ontwerp was het niet of minimaal gebruiken van chemicaliën om de
stikstof- en fosfaat-eis te halen. De proefinstallatie wordt in principe hetzelfde uitgevoerd als een
praktijk-RWZI, maar op kleinere schaal. Dit betekent onder meer dat de installatie volledig
onbemand kan functioneren . Om voldoende informatie te verkrijgen over de procesvoering van de
proefinstallatie worden alle relevante proces parameters continu gemeten. De installatie is in ieder
geval tot eind 2003 en maximaal tot medio 2004 in bedrijf.

LAY-OUT PROEFINSTALLATIE
In grote lijnen zijn de configuratie en de recirculaties als volgt:
5 Niet beluchte tank
I Voorbehandeling
6 Anoxische tanks
2 Anaërobe tank
7 Aëratietank
3 Voor-denitrificatie
8 Membranen
4 Nitrificatie
Stikstofverwijdering

WERKING PROEFINSTALLATIE
De opbouw van de proefinstallatie is afgestemd op het bereiken van de MTR-kwaliteitseisen.
Omdat de membranen zeer gevoelig zijn voor vervuiling wordt rioolwater eerst door een
fijnrooster gepompt. Dit rooster heeft een zeer fijne filterwerking door een maaswijdte van 0.75
mmo Dit wordt voorbehandeling genoemd (I) .
Het biologische zuiveringsproces is gericht op biologische fosfaat - en stikstofverwijdering. Om de
proefinstallatie relatief eenvoudig te kunnen aanpassen aan opgedane inzichten is deze opgebouwd
uit 24 kunststof vaten die met elkaar zijn verbonden. Een belangrijk voordeel van deze opbouw is
dat de installatie op deze betrekkelijk kleine schaal zeer goed stuurbaar is. In de vaten wordt op
bacteriologische wijze via slibaangroei alle in het water aanwezige verontreiniging verwijderd. Het
water- en slibmengsel wordt in deze vaten rondgepompt . Het gekozen procestype en de eis om
MTR-waterkwaliteit te verkrijgen, maken een groot aantal retourstromen van water en slib
noodzakelijk. Allereerst komt het water in drie anaërobe tanks. Hierin worden
procesomstandigheden gecreëerd om op biologische wijze het fosfaat te verwi jderen (2) .
Vervolgens volgen vijf voor-denitrificatie- (3) en zes nitrificatietanks (4) . Hierin wordt het overgrote
deel van de stikstof verwijderd. Als laatste stap achter de nitrificatietanks is een niet beluchte tank
(5) opgenomen . Hierin wordt gezorgd dat het water zuurstofloos de volgende processtappen
doorloopt. Na de nitrificatie stroomt het water door naar negen kleinere anoxische tanks. Hier
wordt het laatste beetje nitraat verwijderd (6). Na de negende tank is een kleine aëratietank
geplaatst om er zeker van te zijn dat het water zuurstofrijk naar de membraantanks stroomt (7) .
Nu het water is gezuiverd, moet het slib nog van het schone water gescheiden worden. Dit gebeurt
in de membraantank door middel van microfiltratie. Het membraan fungeert als absoluut filter voor
onopgeloste bestanddelen waardoor een zeer goede waterkwaliteit wordt verkregen . Door middel
van een uitgekiende bedrijfsvoering wordt voorkomen dat de membranen door aankoeking
>>
verstoppen (8).

-12Het gezuiverde water, permeaat genoemd, voldoet nu aan de MTR-eisen voor stikstof en fosfaat.
De overtollige aangroei van biomassa (spuislib) wordt periodiek afgepompt. Omdat het een
proefinstallatie betreft wordt het spuislib niet verder behandeld en wordt het teruggevoerd naar
het riool [zodat het alsnog in de bestaande zuivering terechtkomt / red. Koerier].

~
NIEUWE AANPAK VOOR VERWIJDEREN HEIDE-OPSLAG
Op de Hoorneboegse Heide ten
zuiden van Hilversum wordt boom- en
struikopslag verwijderd Dit is nodig
om vooral de sterk woekerende
vogelkers een halt toe te roepen, zodat
het 'open' karakter van de Hoorneboegse Heide behouden blijft. Hierbij is
gekozen voor een nieuwe aanpak. Een
kleine kraan, uitgerust met brede
ballonbanden, trekt de struiken met
wortel en al uit de grond Vervolgens
worden de struiken met een trekker,
eveneens uitgerust met brede banden,
afgevoerd naar de rond de hei gelegen bospercelen. De takkenhopen die hier ontstaan geven extra
dekking aan allerlei diersoorten, waaronder ringslang, konijn, verschillende soorten muizen en
vogels. De brede banden zorgen dat er geen schade ontstaat door spoorvorming. Een groot deel
van de Hoorneboegse Heide wordt op deze wijze aangepakt. De werkzaamheden nemen enkele
weken in beslag.
Bovenstaand nieuwtje is overgenomen uit het kwartaalbericht van het Goois Natuurreservaat,
najaar 2002. Deze nieuwe, mechanische vogelkersbestrijdingsmethode is door de boswachters van
het GNR zelf bedacht. Het was in november/december een bijzondere ervaring om op de Hoorneboegse heide te zien hoe de heide in een hoog tempo werd opgeschoond .
In bosgebieden, zoals die in Anna's Hoeve, is deze methode niet goed toepasbaar omdat beide
voertuigen nogal wat ruimte nodig hebben. Hier blijft de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

12 APRIL VOGELEXCURSIE
Op zaterdagochtend 12 april wordt er weer een vogelexcursie gehouden op Anna's Hoeve. Dat duurt nog even,
maar omdat de volgende Koerier naar verwachting pas
kort vóór die datum bij u in de bus zal vallen, maken we
er nu al melding van. De wandeling zal worden geleid
door onze voormalige voorzitter, Jelle Harder, een
vogelkenner bij uitstek, die u precies kan vertellen welke
vogels u hoort. Het is een unieke belevenis om na de vroegste vogel, de merel, te horen hoe ook
andere vogels ieder op hun beurt met hun gezang de nieuwe lentedag begroeten .
De start van de wandeling is om precies 5.30 uur 's morgens bij de slagboom op de Liebergerweg
(kruising Anthony Fokkerweg) . De rondleiding duurt zo'n anderhalf uur en op dit vroege tijdstip is
het buiten nog frisjes, dus trek warme kleren aan, en vooral warme sokken en schoenen.
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BOERDERIJ "DE HUYDECOPER"
Grenzend aan Änna's Hoeve, precies op de rand van 't Gooi
en het Eemdal, ligt de Amerpoort, voor de oudere Hilversummers Nieuwenoord. Een woongemeenschap voor
mensen met een verstandelijke en vaak ook nog een
lichamelijke handicap.

.' ,~
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Op het terrein van Nieuwenoord ligt ook een fantastische
boerderij, de Huydecoper. Deze boerderij biedt werk aan
een aantal gehandicapte mensen, geheel gebaseerd op hun
geestelijke en lichamelijke vermogens. Sommigen zijn tot veel in staat, anderen veel minder, maar
allemaal dragen ze hun steentje bij.
De boerderij levert geitenkaas en eieren, en bezorgt de bezoeker veel plezier.
Vanaf het vroege voorjaar tot de herfst zijn er veel jonge dieren te vinden. Van jonge melkgeiten tot
pauwenkuikens. Er lopen een aantal rasloze kippen rond, vaak met een aantal kuikens, en er is een
mooie volière voor de raskippen. Natuurlijk is er ook een konijnenstal. In de stal is een knuffelkuil
ingericht met cavia's en konijnen en daarin ook een binnenvolière met wat tropische vogels. Verder
vindt u op de boerderij een volière met verschillende soorten parkieten, waaronder een koppel
rosella's, roodrugparkieten en valkparkieten . Ook ontbreken de rijstvogels en zebravinkjes niet.
Dank zij een vrijwilligster van de boerderij is er een inventarisatie gemaakt van de bewoning van de
nestkastjes op het terrein en dat leverde een paar verrassende resultaten op: glanskopmezen,
matkopmezen en ook bonte vliegenvangers. In de geitenstal zijn vorig jaar verscheidene broedsels
uitgevlogen van de boerenzwaluw. Die zie je niet veel meer hier in de buurt.
Ondanks bewoning of misschien wel dankzij bewoning, is dit terrein een parel in het Gooi.
Natuurbeheer staat hoog in het vaandel en dat kom je overal tegen. Ondanks het intensieve
gebruik van het terrein , worden de wilde dieren met rust gelaten en dat zorgt voor prachtige
ontmoetingen . Een eekhoorn die je vanuit een hazelaar aan zit te kijken en lijkt te zeggen: "Dit is
mijn boom, mijn hazelnoten, wegwezen!" Ook vossen. Daar zie je alleen de gevolgen van.
Reinaerd de vos heeft wel eens een ware slachting aangericht onder de legkippen. Dat was niet zo
leuk, maar ja, er moest brood op de plank komen voor de jonge vosjes. En de min of meer
loslopende kippen zijn dan een makkelijke prooi.

.-

Vlinders als de atalanta en de dagpauwoog zijn, met de meer algemene soorten, regelmatig te
bewonderen.
Kortom, voor elk wat wils. Ga eens met uw kinderen of kleinkinderen kijken. Laat ze eens
knuffelen met de jonge dwerggeiten en de cavia's. Laat ze zich verbazen over de in de modder
wroetende varkens. Bewonder het (op 25 januari geboren) kalfje van de Jersey-koe. Maak eens een
praatje met de bewoners en medewerkers. Die hebben er plezier in wanneer een "gewoon" mens
met hen praat.
Kortom, ga er gewoon eens even heen! Het is echt de moeite waard.

Voor de website en voor de Koerier geschreven door ons lid RoeI Luijer
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PETITE HISTOIRE - KLEIN STUKJE GESCHIEDENIS
Sinds 1843, toen de staat de grond in de verkoop bracht, was Anna's Hoeve in handen van
bemiddelde particulieren, achtereenvolgens de families Vrolijk, Van Dijk, Van den Wall Bake en Van
Kretschmar van Veen.
De laatste particuliere eigenaar, de familie Van Kretschmar van Veen, had het terrein jarenlang
laten verwilderen. In 1931 wilde het hoofd van de familie kennelijk wel van Anna's Hoeve af. Hij
bood het terrein aan de gemeente Hilversum te koop aan voor f1. 3000,-- per hectare. Anna's
Hoeve was toen nog niet zo groot als nu: het ging om ruim 23 ha in de gemeente Hilversum en
meer dan 14 ha in de gemeente Laren (de gemeentegrens loopt immers door Anna's Hoeve); in
totaal werd 38 ha 7 are 71 centiare verkocht voor f1. I 14 231 ,30. Drie weken na het ondertekenen
van een bereidheidsverklaring tot verkoop, gedateerd 25 juli 1931, overleed de grondeigenaar.
Nu was in 1931 de economische situatie niet al te florissant: de gevolgen van de beurskrach op Wall
Street in 1929 werden merkbaar, maar in Hilversum was er in ieder geval één gemeentelijke
afdeling die floreerde, en wel het Grondbedrijf, een onderdeel van Publieke Werken. Dat kwam
doordat er in de periode van 1920 tot 1930 een enorme bouwactiviteit in Hilversum was geweest
ten behoeve van de volkshuisvesting. Deze jaren zagen de aanleg van grote wijken als de
schildersbuurt, de bloemenbuurt, de schrijversbuurt, de vogel buurt en de Edisonbuurt, maar ook
van het Laapersveld en het Sportpark. (De bouwlust woedde voort tot halverwege de jaren dertig,
toen men echt met de gevolgen van de crisis, onder andere een grote werkloosheid, werd
geconfronteerd. )
Het gemeentelijk Grondbedrijf had dus vanaf de oprichting in 1921 goed geboerd: bij het tienjarig
bestaan in 1931 had het een flinke som geld in reserve, meer dan f1. 800000,--. Toen is in goed
overleg tussen de directeur van Publieke Werken en de wethouder Publieke Werken besloten dat
het Grondbedrijf "éénmaal, als groote uitzondering"uit zijn reserves de aankoop van Anna's Hoeve
zou bekostigen en zo het terrein aan de gemeente Hilversum cadeau zou doen. De gemeenteraad
had hiertegen geen bezwaar, en zo kon het plan worden uitgevoerd.
Eén van de overwegingen die ten grondslag lagen aan de aankoop van Anna's Hoeve verdient zeker
genoemd te worden: bij Publieke Werken had men het gevoel dat de bewoners van het toenmalige
Hilversum-Oost door de recente uitbreidingen van het dorp een stuk natuurschoon in hun directe
nabijheid hadden verloren. Ter illustratie een citaat uit een notitie van de directeur Publieke
>>

Afbeelding uit ons
boekje uit 1989
over de historie van
Anna s Hoeve (geschreven door de
heer C van Aggelen).
De Oude Poel en de
Bospoel bestaan al,
maar de grote vijvers
en de Berg nog niet.
(Vergelijk met p. /7 !)
Topografische kaart uit 1928 - 1932 van Anna 's Hoeve e.o. Ann a 's Hoeve ligt ingeklemd tussen. vloeivelden en spoo rlijn.

-15Werken aan de wethouder: IIDe uitbreiding van de Gemeente vindt voor een groot deel over t

spoor plaEts - Het is niet te ontkennen, dat b. v. door de uitvoering van plan Oost eenig
natuurschoon ver/oren is gegaan. Hoewel hier groote terreinen van het reservaEt [waarschijnlijk
worden bedoeld de Laarder Waschmeren en de Zuiderheide; red.] aan grenzen is er aldaar geen
recreatie-centrum zooals Spanderswoud of Hoogt van t Kruis. Dit nieuwe deel der Gemeente
staEt in dit opzicht dus achter bij andere wijken. Anna's Hoeve is dus aangekocht ten behoeve van
11

de recreatie van de bevolking van Hilversum-Oost.
De officiële overdracht van Anna's Hoeve van de familie Van Kretschmar van Veen aan de
gemeente Hilversum vond pas plaats in maart 1932. De notariële akte bestaat uit 10
handgeschreven bladzijden, uiteraard in zeer ambtelijke taal. Bij de voorlezing door notaris P.J.
Dam waren aanwezig de toenmalige gemeentesecretaris, de heer Jan Kardux, één lid van de familie
Van Kretschmar van Veen en twee getuigen. In de akte worden alle niet-aanwezige erfgenamen van
de familie met naam en toenaam genoemd, zeven in getal. Dan is er nog een kadastrale beschrijving
van het gebied in kwestie, met opgave van de precieze perceelsnummers. En verder worden elf
bedingen (voorwaarden) opgesomd waaraan moest worden voldaan door de koopster (dus de
gemeente).
Uit één van de bedingen blijkt dat de familie Van Kretschmar van Veen specifiek wenste dat Anna's
Hoeve een IIwandelboschllzou zijn 'tot bevordering van de volksgezondheid'~ De gemeente
Hilversum mocht alleen in het terrein ingrijpen indien dat deze bestemming ten goede zou komen .
Anders zou de gemeente de erfgenamen een vergoeding moeten betalen van fl. 500,-- per ha (=
ruim fl. 19000,--), met een jaarlijkse renteberekening vanaf de aankoopdatum, tot een maximum
van fl . 50000,--.
De gemeente heeft dit beding kort in beraad genomen, maar vond het niet bezwaarlijk. In 1931 had
ze vlak naast Anna's Hoeve nog een kleine 7 hectare grond aangekocht van een particulier (ook
voor fl. 3000,-- per ha), zodat het totale oppervlak van het beoogde volksrecreatiegebied 45 ha
besloeg. Door deze extra aankoop kwam het nieuwe recreatiegebied iets dichter bij de bebouwing
van Hilversum te liggen. Bedacht moet worden dat in deze tijd de bebouwde kom eindigde bij de
Kamerlingh Onnesweg en de Reigerstraat; het dichtstbijzijnde gebouw was van de Gemeentereiniging en lag aan de Musschenstraat.

w .M. DUDOK

In 1932 werd een begin gemaakt met
het opknappen van Anna's Hoeve. De
gemeentearchitect, Dudok, had samen
met het hoofd van de plantsoenendienst,
de heer J.H. Meijer, een ontwerp klaar.
In zijn oorspronkelijke vorm was het
terrein lang niet zo gevarieerd als het
tegenwoordige Anna's Hoeve: behalve
twee poelen waren er geen waterpartijen; verder waren er rommelige stukken bos en heide, en overwoekerde
bouwlandjes. Het was de bedoeling
Anna's Hoeve te verfraaien . Over de
manier waarop dat gegaan is en het
eindresultaat, én hoe het verder ging
met Anna's Hoeve een andere keer meer.

J.H . MÇIJÇR

Ten slotte kan nog vermeld worden dat in december 1931, bij de behandeling van de gemeentelijke
begroting van 1932, in de gemeenteraad is vastgesteld dat de aankoop van Anna's Hoeve (uit een
budgetreservering gemaakt in 1931) een wijs besluit was geweest, omdat de gemeente het in 1932
financieel waarschijnlijk niet meer had kunnen opbrengen.
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VERGANE GLORIE
Wie kent ze niet, de roemrijke begrippen, merken, personen en instellingen? Middels
onderstaande puzzel, een woordzoeker, vragen wij u de vermelde namen op te zoeken en in
de puzzel door te strepen . Indien u alle namen gevonden heeft blijft er een bekende, doch niet
meer bestaande plaats van vertier in Hilversum over. Dat is de oplossing. Veel succes!
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De oplossing van de woordzoeker in ons vorige nummer was: WATERZUIVERING.
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17 ,00
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

GAD Toezicht en Handhaving:

tel. 0356991888

(v/h Reinigingspolitie; ma. tlm vr, 8.00-830 en 13,00-1330 u., ma tlm do 16.00-16.30 I :')

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

08006586734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gemeente Hil..--sum

I . Speelweide
2, Speelweidevijver
3. Witte Strandje, Rechts
daarboven: de Oude Poel
4 . Restaurant Castellum Novum
5, Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoel
x Nieuwe poel

Laren

~ YOetp~d.n

=

v.rhard. wogen

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

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

of bij:
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855951
o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. .............................. ............................................. .
Adres:
Postcode:

Plaats: ............................................ .

(03-1 )

Annals Hoeve
Koerier
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VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNAJS HOEVE E.O.
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 20, nummer 2, 2003
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt.
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld.

HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.l. Ruitenberg, lijsterweg 70, 1221 jM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
mw. c.l.j. T amminga-Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum,
tel. 6423 537
j. P. van Hemert, mw. H. Toes, 2 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum kopij: I juni 2003

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:

I1

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
(~, of www.annas-hoeve.tk
11

INHOUD
pag. 3
4
5
9
10
I1
12
13
14
15
16
18
20
21

14 april in Castellum Novum: Henry Meijdam over impasse in Plan Anna's Hoeve
Uitnodiging voor AlV 14 april, met belangrijke discussie
jaarverslag van de secretaris
Finandeel jaarverslag 2002 en begroting 2003
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Berg van Anna's Hoeve in brand Streekplanverzoek niet ingewilligd Verdwenen NS-wandeling staat op op Internet - Discussie over verkeer en busbanen
Hilversum Oost
Politieke wandeling door Anna's Hoeve - Zwanen in Anna's Hoeve
Berg van Anna's Hoeve schoongemaakt
12 april Vogelexcursie - Gaat U verhuizen?
Gooi-hoek in Museum Hofland - Waterstand van de Bergvijver
Waterschapsverkiezingen 2003: Kies een "groene" kandidaat!
De Peil beheerder
Installatiebedrijf Van Dam over Anna's Hoeve
Hoe schadelijk zjjn eksters?
Contactpersonen Goois Natuurreservaat, Toezicht en Handhaving, Milieuklachtentelefoon, Plattegrond Anna's Hoeve - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren

Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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MAANDAGAVOND 14 APRIL IN CASTELLUM NOVUM:

HENRY MEIJDAM OVER IMPASSE IN PLAN ANNA'S HOEVE
Niemand minder dan provinciebestuurder Henry Meijdam heeft toegezegd
om in onze jaarvergadering zijn visie te komen geven over het vlottrekken
van het vastgelopen gemeentelijke Plan Anna's Hoeve. Elders in dit blad
kunt u al iets lezen over de mening van Meijdam hierover (zie: "Politieke
. wandeling in Anna's Hoeve", in de rubriek "Eerder gepubliceerd via Internet.")

t.

Henry Meijdam was in de afgelopen jaren Gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening en
voorzitter van de (toen) grootste fractie in de Provinciale Staten, de WD. Daarmee
was hij de belangrijkste gekozen bestuurder van de provincie Noord-Holland. Hij was
lijsttrekker voor de WD bij de recente Statenverkiezingen en hij zal ook in de komende jaren een zeer belangrijke rol blijven vervullen in het provinciebestuur.
mr. Henry Heijdam

Zijn visie kan een pittige discussie opleveren. Ook de gemeente, het G.N.R. en AGV/DWR
zijn uitgenodigd. AI deze organisaties zullen met een bestuurder en/of ambtelijke deskundige aanwezig zijn.
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst, die mede gaat over de toekomst van natuurgebied
Anna's Hoeve, te komen bijwonen, in een zaal van restaurant Castellum Novum (het vroegere Anna's
Hoeve). Op de volgende bladzijde vindt u nadere bijzonderheden.

DE IMPASSE
Wat zijn de feiten? Sinds wethouder Kreugel op 4 juli 2002 zijn nieuwe denkrichting voor Plan Anna's Hoeve
ontvouwde, zit de zaak muurvast.
Het bouwen van een nieuwe rioolwaterzuivering gaat zeker door, want dat moet gebeuren om te kunnen
voldoen aan wettelijke eisen.
De gemeente wil dolgraag woningen bouwen op het vrijkomende terrein. Het schoonmaken daarvan en het
bouwrijp maken ervan voor woningbouw is een uiterst dure klus. Een groot deel van de kosten daarvan
moet komen uit de opbrengsten van de woningbouw.
Waterbodemsanering (van o.a. de Laarder Wasmeren en de vijvers van Anna's Hoeve) hoort ook bij het
grote plan. Daarvoor heeft het Rijk echter aan de Provincie maar een deel van het benodigde geld beschikbaar gesteld. Het provinciebestuur heeft het weinige van het Rijk ontvangen geld bestemd voor projecten
elders in de provincie. Niet zo gek, want rondom "onze" sanering zijn een aantal netelige problemen nog
niet opgelost. Het bestek voor de sanering zélf ligt klaar, maar wat moet er daarna gebeuren met het
schoongemaakte gebied? Voor de herinrichting van het Wasmerengebied is een plan klaar, maar uitvoering
daarvan kost geld. Er moet een oplossing komen voor het water uit het regenwaterriool van Hilversum
Oost. De gemeente vindt dat de Provincie de kosten daarvan moet betalen, omdat de Provincie het plan
heeft vastgesteld waardoor dat water niet meer in het schoongemaakte Laarder Wasmeer zal kunnen
worden geloosd. Maar de Provincie heeft dat geld niet. Bovendien kost het veel ruimte, en die ruimte is ook
nog niet gevonden.
Ook met natuurgebied Anna's Hoeve moet iets gebeuren zodra de waterbodems zijn schoongemaakt. Dit
geldt ook voor de Speelweide die ook moet worden gesaneerd (daarvoor ligt het geld al klaar.) Voor het
opnieuw inrichten van Anna's Hoeve, rekening houdend met de extra recreatiedruk als gevolg van de nieuw
te bouwen woonwijk pal ernaast. bestaat nog geen plan. Er is nog niet eens begonnen aan het maken van
zo'n plan, laat staan dat er geld is voor de uitvoering. Wie zal dat allemaal betalen?
Als de gemeente nu alléén doorgaat met het woningbouwplan, dreigen alle zaken die met de natuur te
maken hebben, te worden uitgesteld tot Sint Juttemis. Dat leidt dan vanzelfsprekend tot afstel, en het GNR
blijft met de gebakken peren zitten . Dat is voor het GNR, eigenaar en beheerder van het natuurgebied,
natuurlijk niet acceptabel. Het GNR heeft de vervuiling niet veroorzaakt en heeft evenmin gevraagd om een
woonwijk vlak naast de deur!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL. MET BELANGRIJKE DISCUSSIE

UITNODIGING
tot het bijwonen van de jaarvergadering, te houden op MAANDAG 14 APRIL
2003 in de Serre achterin restaurant Castellum Novum. Minckelersstraat 30 I
te Hilversum. Aanvang 19.30 uur. (In de vorige Koerier stond als plaats

van samenkomst de Ontmoetingskerk. Dat is veranderd!)
AGENDA
I. Opening door de voorzitter

,2 . Notulen van de op 22 april 2002 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 19
. nummer 3, juni 2002). De notulen zullen in de zaal liggen, zodat ze al voor aanvang van de
vergadering kunnen worden ingezien.
3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering)
4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier)
5. Financieel jaarverslag 2002 (idem)
6. Begroting 2003 (idem)
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar: mevr. H. Toes en hr. G. Peet.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: mevr. C. Tamminga-Smeulders. penningmeester.
Todat in haar opvolging is voorzien blijft mevr. Tamminga de lopende zaken behartigen.
Namen van kandidaten voor het penningmeesterschap of voor een andere bestuursfunctie zijn
welkom bij het bestuur.
10. Bestuursbeleid inz. Hilversum Nieuw-Oost/Plan Anna's Hoeve sinds de vorige jaarvergadering.
I I . Rondvraag
12. Sluiting van de formele vergadering
PAUZF (omstreeks 20.30 uur)
PROVINCIE

I

Noord-l;IIand

-

-I

13. Discussie over (het gebrek aan) voortgang van project Plan
Anna's Hoeve (voorheen Hilversum Nieuw Oost). Wat zijn de
oorzaken, wat kan/moet worden gedaan om het proces vlot te
trekken? Belangrijk gastspreker is provinciebestuurder mr. Henry
Meijdam (zie artikel op blz. 3 in deze Koerier.)

Ook niet-leden zijn van harte welkom. maar aan eventuele stemmingen
tijdens het formele deel van de vergadering mogen alleen leden meedoen.
Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging. Getracht zal worden de
bijeenkomst uiterlijk 22.00 u. te laten eindigen. Na afloop is iedereen welkom
in de Tapasbar, maar eventuele consumpties aldaar zijn voor eigen rekening.
HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID!
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS
2002 was voor het voortbestaan van Anna's Hoeve en voor onze vereniging een
turbulent jaar. Het begon met de grote actie "Red natuurgebied Anna's Hoeve", naar aanleiding van
de ontwerpschets van architect Ruijssenaars. De actie leverde ons een grote ledenwinst op. In juli
kwam de gemeente tot onze grote vreugde met een geheel nieuwe planopzet, waarbij natuurgebied Anna's Hoeve in zijn geheel gespaard kan blijven. De planvorming staat sindsdien echter
vrijwel stil als gevolg van grote, moeilijk oplosbare problemen.

BESTUUR
In 2002 bestond het bestuur uit de volgende personen:

'----'

M.l. Ruitenberg
G.M.J.B. Peet
mevr. c.l.J. Tamminga-Smeulders
mevr. H. Toes
J.P. van Hemert
vacature vanaf 19-4-99
vacature vanaf 13-1 1-96
RED NATUURGEBIED
ANNA'S HOEVE

HELP
ONS!
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2e Secr.-Penningm./Ledenadm.
lid
lid
lid

Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend

2004
2003
2004
2003
2005
2003
2005

Het bestuur onderging in 2002 geen wijziging. Twee vacatures
konden nog steeds niet worden vervuld.

LEDENBESTAND
In 2002 steeg ons ledental met 36 0/0: van 780 (inclusief 98 huishuisgenootleden) tot 1064 leden (inclusief 171 huisgenootleden),
een netto stijging van 284 (inclusief een stijging van 73 huisgenootleden). Huisgenootleden zijn leden die wel contrib'Jtie betalen,
maar geen eigen ledenblad ontvangen omdat zij één blad per
adres voldoende vinden.
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In het gehele jaar zijn in totaal 358 nieuwe leden ingeschreven en
74 leden uitgeschreven wegens overlijden, opzegging (vaak we........ - .............
__
........ _ _
_"-.-"""t_
gens wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de
contributie (29x). Ieder jaar verliezen wij een aantal verhuisde
leden, die voor ons onvindbaar zijn geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben
doorgegeven. Het grootste deel van de aanwas in 2002 is te danken aan de grote ledenwerfactie in
februari-maart, bij gelegenheid van de gemeenteraads-verkiezingen, naar aanleiding van het door
ons verafschuwde plan-Ruijssenaars. Deze actie leverde in korte tijd meer dan 300 nieuwe leden
op, en bracht ons ledental op recordhoogte.
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ANNA'S HOEVE KOERIER
Ons ledenblad verscheen in 2002 volgens plan 4 x, en wel omstreeks
I februari, I april, 15 juni en I november. De redactie bleef bestaan
uit de bestuursleden Gerard Peet en Helga T oes en de niet-bestuursleden Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar en Ineke Marx.
Het totaal aantal pagina's was 86, een nieuw record. In 200 I was het
aantal pagina's 74. Het vorige record van 82 pagina's werd gehaald met
jaargang 2000. De gemeente publiceerde eind februari een nieuwsbrief
over Hilversum Nieuw Oost, bestaande uit 4 pagina's. Leden buiten
het verspreidingsgebied van deze nieuwsbrief ontvingen hem samen
met onze Koerier van april.
>>

Anna's Hoeve
Koerier

VEfUiNIGING TOTI[HOUO VANANNA.'S H<XVl t,Q

-6De oplage van de eerste Koerier was 900 exemplaren, maar als gevolg van de Ieden aanwas werden
er nog 250 bijgedrukt. De oplage van het tweede nummer was 1200, van de volgende nummers
I 100. Behalve naar de leden ging het blad naar de pers, de lokale omroep, enkele andere
verenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, burgemeester en wethouders van
Hilversum, en alle gemeenteraadsleden van Hilversum.
Hoewel van de leden slechts een tweetal ingezonden brieven werd ontvangen was het vullen van
de Koerier nooit een probleem. Van redactiewege was altijd een overvloed aan kopij beschikbaar.
Door de oplageverhoging van de Koerier bleek het voor de "huisdrukker" van HSV Wasmeer niet
meer mogelijk te zijn om ons blad in één avond te drukken. Daarom werd voor het derde en
vierde nummer uitgeweken naar een dupliceerwinkel in Almere. De bezorging van de Koerier
gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de vereniging
zeer veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers zou de
minimum-contributie drastisch verhoogd moeten worden.

BESTUURSVERGADERINGEN
In 2002 vergaderde het bestuur 7 maal, om beurten bij één
van de bestuursleden thuis. In 4 van de 7 vergaderingen waren
alle bestuursleden aanwezig; driemaal ontbrak een bestuurslid
wegens ziekte of vakantie. Buiten de vergaderingen vond er tussen de bestuursleden zeer veel
informatie-uitwisseling en overleg plaats, veelal per e-mail.
Het bestuur zou bij voorkeur uit 7 leden moeten bestaan. In november 1996 ontstond een
vacature, en in het voorjaar van 1999 kwam daar een tweede vacature bij. Daardoor zijn er zaken
die door gebrek aan menskracht niet opgepakt of tot een goed einde gebracht kunnen worden.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vond op 22 april plaats in de bovenzaal van de voormalige
Ontmoetingskerk, en werd bijgewoond door 22 leden. Het bestuursbeleid inzake Hilversum
Nieuw Oost sedert de vorige jaarvergadering leverde pittige discussies op. Eén van de aanwezige
leden uitte heftige kritiek, maar die bleek door de andere aanwezigen niet te worden gedeeld.

Na de pauze gaf ons lid Menno Gijrath, architect, een presentatie over de door hem gemaakte
alternatieve plannen voor Nieuw Oost. Deze vielen bij
de leden over het algemeen in goede aarde.

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN
De in december 1994 gevormde boswerkploeg, bestaande
uit enkele bestuursleden en gewone leden, is in 2002 twaalf
keer op woensdagmiddag in actie geweest. Gemiddeld werd
met 4,4 mensen gedurende 1,9 uur gewerkt. Dat leverde in totaal 100,5 werkuren op (in 2001:
102,5 uur, in 2000: 109,5 uur) . Er is een vaste afspraak voor de tweede woensdag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur, behalve bij slecht weer. In mei, juni en oktober verviel deze werkmiddag.
Ter compen- satie werd dit jaar ook in de zomermaanden gewerkt, en werd een extra
werkmiddag toegevoegd op de vierde woensdag van september, oktober en november. Er wordt
vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. In het voorjaar werd
weer een broei hoop voor ringslangen gemaakt, ditmaal helaas zonder zichtbaar resultaat.
>>

-7Op 19 april vond een schoonmaakactie plaats met twee klassen van de Nassauschool. Op 25
oktober kwamen dezelfde klassen in actie op het "Heitje" van Anna's Hoeve, dat werd ontdaan van
boompjes en struiken.
Alles bij elkaar hebben vrijwilligers in 2002 ruim 250 mens-uren in Anna's Hoeve gewerkt, iets
meer dan in 200 I toen het werk werd gehinderd door de MKZ-crisis.
Op maandag I juli vond er, met medewerking van enkele IVN-natuurgidsen, een avondwandeling
plaats onder het motto: "De natuur in Anna's Hoeve, nu en straks?" De wandeling trok ondanks het
matige weer ca. 30 personen en werd afgesloten met een gezellige nazit in het vernieuwde
restaurant Castellum Novum, opvolger van het voormalige partyrestaurant Anna's Hoeve.

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE
Vlak voor het begin van het jaar had de gemeente, onder druk
van gezamenlijke actie van onze vereniging en de sportverenigingen HSV en Wasmeer, de vertrouwelijkheid opgeheven van
de nieuwe planschetsen voor Hilversum Nieuw Oost, ontworpen door de supervisor van het project, de architect prof. H.
Ruijssenaars. Het bestuur besloot de bestrijding van dit (voor
natuurgebied Anna's Hoeve desastreuze) ontwerp deel te laten
uitmaken van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad.
Deze opzet slaagde wonderwel. We hadden alle partijen gevraagd
naar hun standpunt over de nieuwe plannen. Deze werden gepubliceerd in de·Anna's Hoeve
Koerier en op onze website. Wij wezen Leefbaar Hilversum en PvdA aan als hoofdverantwoordelijken voor het nieuwe plan, en publiceerden een negatief stemadvies voor beide partijen.
Geheimgehouden (maar uitgelekte) gemeentelijke plannenmakerij voor een nieuwe rondweg door
Anna's Hoeve, waarvoor twee LH-wethouders verantwoordelijk waren, leverde nog een extra
negatief stemadvies op tegen LH. Mede dank zij ruime aandacht in de plaatselijke pers groeide dit
alles uit tot een plaatselijk politiek relletje. Onze actie omvatte ook een ledenwerfcampagne. Wij
publiceerden een ledenwerfpamflet, "Red natuurgebied Anna's Hoeve" (oplage 9000 exemplaren),
dat tevens de verkorte standpunten van de partijen over Nieuw Oost bevatte. In de uitslagen van
de raadsverkiezingen per kiesdistrict bleek het effect van onze foldercampagne duidelijk
aanwijsbaar.
Deze actie heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de gemeente Hilversum
de koers verlegde. Op 4 juli maakte
wethouder Kreugel van Leefbaar Hilversum een nieuwe denkrichting bebekend, waarbij natuurgebied Anna's
Hoeve in zijn geheel behouden zou
blijven. Project Hilversum Nieuw Oost
werd omgedoopt in Plan Anna's Hoeve.
Deze ontwikkelingen stemden ons tot
grote vreugde.
Helaas leek daarna de planvorming
vrijwel stil te vallen. Voor de waterbodemsanering dreigde nieuw uitstel doordat het Rijk aan de provincie te weinig subsidie
toekende. En er werd nog geen oplossing gevonden voor het water uit het regenwaterriool van
Hilversum Oost dat na de sanering van de waterbodems niet meer welkom is in de Laarder
Wasmeren. De sportverenigingen bleven in het ongewisse over de renovatie van hun oude
>>
sportcomplex. De gemeente leek zich te gaan focussen op het woningbouwplan.

-8De integrale benadering (gelijke aandacht voor alle problemen in het plangebied, inclusief de
noodzakelijke versterking van de ecologische noord-zuid corridor) leek te worden losgelaten. Zo
eindigde 2002 met grote onzekerheid over de nadere invulling van Plan Anna's Hoeve.

PUBLICITEIT
Ook in 2002 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in
het nieuws geweest, vooral in de periode voorafgaande aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart. De grote ledenwerfcampagne in februari-maart is hierboven al genoemd. Ook de
bekendmaking door de gemeente van het nieuwe Plan Anna's Hoeve
op 4 juli resulteerde in een golf van publiciteit, waaronder een
interview met onze voorzitter op de lokale radio.
Op 30 juni werd meegedaan aan de Dag van de Architectuur, georganiseerd door het Dudok
Centrum. Van 30 juni tot 14 september was er in het onderkomen van het Dudok Centrum (onder
het raadhuis) een expositie over drie gedeelten van Hilversum waar een ingrijpende transformatie
heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden. Onze vereniging heeft meegewerkt aan het deel van de
tentoonstelling dat was gewijd aan Plan Nieuw Oost en Anna's Hoeve.
De eigen website van de vereniging beleefde topdrukte in de eerste
maanden van het jaar, rondom de gemeenteraadsverkiezingen van
6 maart. De gepubliceerde standpunten van de Hilversumse politieke
partijen over de gemeenteplannen leidden ook tot pittige discussies via elektronisch ingezonden
brieven. Plaatselijke politici deden daar ook druk aan mee. Na de verkiezingen belandde de site in
rustiger vaarwater. De site, onderhouden door een van onze vrijwilligers, wordt regelmatig
voorzien van de laatste nieuwtjes over Anna's Hoeve en onze vereniging.

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN
In 2002 bleven min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende organisaties: de
Gemeente Hilversum (deelname in de klankbordgroep voor project Nieuw Oost/Plan Anna's
Hoeve), het Goois Natuurreservaat (G.N.R.), Hoogheemraadschap AGV / Dienst Waterbeheer en
Riolering (met name i.v.m. de waterbodemsanering), Landschapsbeheer Noord-Holland,
Milieufederatie Noord-Holland, de Vereniging Leefmilieu het Gooi de Vechtstreek e.o., Stichting
Coördinatie NME Gooi en Vechtstreek, Buurt en Beheer van de gemeente Hilversum, de
bewonersgroep "Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, de stichting Milieutijdschrift de Wijde Blik, de Vrijwilligerscentrale, de
Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en de Werkgroep Behoud Heuvelrug. In de eerste helft
van het jaar was er ook intensief contact met de sportverenigingen Wasmeer en De Zebra's.
De samenwerking met het G.N.R., eigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve, bleef goed. Er was
regelmatig informeel contact met o .m. de regiobeheerder Zuid over diverse praktische beheerszaken. Verder werd meermalen overlegd met de staf van het G.N.R. in verband met de gemeentelijke plannen voor Anna's Hoeve en omgeving. In december waren onze bestuursleden en actieve
leden van de bosploeg weer welkom bij de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het
G.N.R.
Dank zij de vaak overvloedige regenval gaf de waterstand in de vijvers in het grootste deel van het
jaar weinig reden tot zorg. Niettemin is tweemaal met succes aan de bel getrokken toen de
waterstand te laag dreigde te worden.
Ons (in september 200 I ingediende) bezwaar tegen een door de gemeente verstrekte vergunning
voor een kort maar hevig vuurwerk, afgestoken in Anna's Hoeve om het driejarig bestaan
>>

-9te vieren van de omroep BNN, gevestigd aan de Arendstraat, werd niet ontvankelijk verklaard. Het
hoofd van de betrokken gemeentelijke afdeling gaf echter in een goed gesprek toe dat er in deze
zaak bij de gemeente van alles was misgegaan; er zijn maatregelen getroffen om herhaling te
voorkomen.

SLOT
Ook het jaar 2002 bracht niet de langverwachte duidelijkheid
over de toekomst van Anna's Hoeve. Onze vereniging blijft
derhalve een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de
voortgang van de gemeenteplannen.

€

*

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2002
en BEGROTING 2003
begroting 2002

betalende leden
contributie
(;gemiddeld per lid)

begroting 2003

1083

1010

4.795,33
(4,43)

4.500
(4,45)

1050
4.670
(4,45)

20
300
720

6,81
330,44

totaal in

5.540

5.132,58
========

5.000

Kantoorartikelen
Lief en leed
Koeri er
Drukwerk
Bestuur+porto
Boswerk
KVK
Lidmaatschappen

500
220
2.400
300
250
100
25
45
1.700

431,25
158,13
2.314,53
0,00
263,49
89,53
24,78
38,59
1.338,81

500
200
2.500
300
270
160
25
45
1.000

gift
rente
tekort

'-"

werkelijk 2002

PR

totaal uit

4 . 659,11

5.540

========

-----

330

5.000

-----

saldo per 31-12-2002

Saldo per 31-12-2001
in euro' s
Kas
Gi ro
Kapitaalrekening
pl us rekeni ng
Totaal

Totaal in
Totaal uit
Toename

0,00
146,39
10.315,01
40,41
10.501,81

Kapitaalrekening
plusrekening
Totaal

15,75
215,40
10.744,13
0,00
10.975,28

saldo 31-12-2002
saldo 31-12-2001
Toename

10.975,28
10.501,81
473,47

Kas

Gi ro

=========

5 . 132,58
4.659,11
473,47

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

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

Berg van Anna's Hoeve in brand
(woensdag 26 februari 2003)

Op zondagmiddag 23 februari heeft de Berg van Anna's Hoeve in brand gestaan. De brandweer
moest er aan te pas komen om de brand te blussen . De Weg over Anna's Hoeve is enige tijd
afgesloten geweest voor het verkeer.
De schade is beperkt gebleven tot enkele tientallen vierkante meters zwartgeblakerd gras op de
zuid helling van de Berg, aan de rechterkant (gezien vanaf de weg). Het ligt voor de hand dat een
onvoorzichtige Bergbezoeker een sigarettenpeuk in het kurkdroge gras heeft gemikt. Of dit
werkelijk de oorzaak van de brand is geweest weten we niet.

Streekplanverzoek niet ingewilligd
(donderdag 7 maart 2003)

Op 17 februari hebben Provinciale Staten het nieuwe
Streekplan Noord-Holland Zuid vastgesteld. Het verzoek
dat onze vereniging had ingediend om in Anna's Hoeve
de grens van de stedelijke contour een stukje in westelijke richting te verleggen (conform de gebiedsindeling
in de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost, gemeenteraadsbesluit 8 nov. 2000) is niet gehonoreerd.
De motivatie voor de afwijzing is ronduit teleurstellend.
In de "Memorie van Antwoord" op de ingediende
"bedenkingen" wordt alleen een algemeen verhaaltje
verteld over het project dat aanvankelijk Nieuw Oost
heette (nu Plan Anna's Hoeve). Daarin staat niets nieuws. Op onze motieven voor de verlegging
van de contourgrens is met geen woord ingegaan.

»

-I 1Inmiddels is gebleken dat deze zaak puur ambtelijk is afgehandeld. Onlangs heeft het bestuur
zowel met gedeputeerde (en VVD-lijsttrekker) Henry Meijdam als met gedeputeerde (en CDAlijsttrekker) Hans Schipper kunnen spreken . Beiden wisten niets van ons verzoek, hoewel
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met en dus verantwoordelijk zijn voor de "Memorie van
Antwoord" waarin ons verzoek werd weggeschreven.
Tja, zo gaan kleine zaken nu eenmaal in de politiek.

Verdwenen NS-wandeling staat op Internet
(zondag 9 maart 2003)
Een beschrijving van de in maart 2001 verdwenen NS-wandeling "Goois Natuurreservaat" (van
station Hilversum naar Hollandse Rading) is te vinden via Internet. De Wandelzoekpagina bevat
een zeer grote hoeveelheid wandelingen, waaronder ook een aantal verdwenen NS-wandelingen,
vaak met recent commentaar van wandelaars met aanvullende informatie. Daaronder ook "onze"
NS-wandeling door Anna's Hoeve. Op de site kan men de beschrijving inzien; men kan hem ook
afdrukken. Het adres van de site is: http://www.wandelzoekpagina.nl

'-....-

Discussie over verkeer en busbanen Hilversum Oost
(zondag 9 maart 2003)
Wethouder Heerschop heeft in februari aan de Raadscommissie Verkeer en Buurt beloofd dat
over de Buitenring Oost en de nieuwe busbaanplannen gesproken zal worden "nadat volgende
maand het standpunt van het college [van B&WJ bekend is geworden."
Begin februari heeft de gemeente de vertrouwelijkheid opgeheven van de resultaten van het
ambtelijke denkwerk, dat meer dan een jaar heeft geduurd. De raadsleden hadden daar in oktober
al informatie over gekregen.
Voor Anna's Hoeve is belangrijk dat er niet wordt gedacht aan nieuwe verkeerswegen of
busbanen door of pal langs Anna's Hoeve.
Twee plaatjes tonen de hoofdlijnen van de nieuwe plannen.

(Een plaatje over de Buitenring Oost voor het
gewone verkeer heeft al in de vorige Koerier
gestaan. / redactie)

Opties voor HOV
1.

ArenaPark-Ziekenhuis-

2.

ArenaPark-Ziekenhuis·
Minckelersstraat-$tation

3.

ArenaPark- ZiekenhuisSpoorlijn-Jan van der
Heijdenstraat-

Spoorlijn-Station

HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER
In de toekomst bij voorkeur een sneltram of "lightrail", maar voorlopig waarschijnlijk een comfortabele snelbus over een vrije busbaan.

Minckelersstraat-Station

.

Bus over ArenaPark.

Het kortst mogelijke tracé loopt van het Oosternog
•
niet in beeld
~.
spoorplein langs de noordoostzijde van de spoorlijn naar de Oosterengweg . Daar wordt het spoor
overgestoken. Verder achterlangs de Oude Amersfoortseweg en de Van Linschotenlaan
(ziekenhuis) naar het Oostereind en de A27. Blijkt dit tracé onhaalbaar, dan vanaf het station via
de Minckelersstraat / Jan V.d. Heijdenstraat naar de spoorwegovergang. Lukt ook dat niet, dan via
de Minckelersstraat en de Anthony Fokkerweg (via een bustunnel?) naar de Van Linschotenlaan.

..

(On-)mog~lijkheden

11

Ook wordt gedacht aan omlegging van de "gewone" buslijn die nu over de Soestdijkerstraatweg
naar de A27 gaat. De bus kan beter langs het Dudokcollege en over het Arenapark gaan rijden.
In hoeverre deze plannen technisch mogelijk en (politiek en financiëel) haalbaar zijn is nog niet
bekend.
Voor de verdere toekomst dreigt een lightrailtracé en/of een echte spoorlijn (Stichtse Lijn) langs de
A27, dus dwars door Anna's Hoeve, tot de mogelijkheden te behoren.

-12··

Politieke wandeling door Anna's Hoeve
(zondag 9 maart 2003)

Als onderdeel van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen hebben
enkele VVD-ers op zaterdag 1 maart een wandeling gemaakt door Anna's Hoeve.
Het initiatief kwam van kandidaat Hein Stulemeijer (Weesp). Ook aanwezig waren de lijsttrekker,
gedeputeerde Henry Meijdam (Huizen) en nummer 2 op de WO-lijst, Ton Hooijmaijers
(Amsterdam). Het GNR was vertegenwoordigd door Henk Korten (rentmeester) en Dick
Landsmeer, het hoogheemraadschap AGV en DWR door Herman Proper, DB-lid van AGV.
Verder waren er een Larense wethouder en diverse afgevaardigden van natuurorganisaties,
waaronder de voorzitter en secretaris van onze vereniging. Inclusief mensen van de pers waren er
zo'n 20 wandelaars.
Het gezelschap kwam om half twaalf bijeen op het parkeerterrein tegenover het restaurant. Na
een inleidend praatje werd er gewandeld over het Speelweidegebied, achterlangs de Bult van
Oudok, en vervolgens langs de Verbindingsvijver en de Bergvijver. Uiteraard werd op diverse
plaatsen gestopt om te praten over de problemen van vervuiling en sanering, bouwplannen,
nieuwe waterzuivering, het probleem van de waterinfiltratie, de toekomst van Monnikenberg (aan
de overkant van de spoorbaan), en het belang van de ecologische verbinding via Anna's Hoeve.
Onze voorzitter Meijndert Ruitenberg kreeg ook de gelegenheid om onze standpunten onder
ieders aandacht te brengen. Na het oversteken van de Weg over Anna's Hoeve werd om de Berg
heengewandeld, langs het Laarder Wasrneer, terug naar het restaurant waar nog geruime tijd
werd nagepraat.
De belangrijkste wandelaar, Henry Meijdam, prees de schoonheid van het gebied, waar van de
ondergrondse vervuiling niets te zien is. Hij betreurde de kennelijk bestaande patstelling in de
toekomstplannen voor het gebied, en beloofde de inzet van de provincie om te proberen het
project vlot te trekken. Hij waarschuwde dat daarvoor wellicht door alle partijen pijn zal moeten
worden geleden, want de plannen moeten wel betaalbaar zijn, en met het vasthouden aan alle
heilige huisjes komt er nooit een oplossing .
Bij het napraten kwam ook de ontsluiting van het Mediapark aan de orde. Het gehoor kreeg de
primeur van het idee van Meijdam voor een route (met doelgroepstrook?) via de Joh. Geradtsweg
en de Jacob van Campenlaan naar de Crailosebrug.

-=::.
Zwanen in Anna's Hoeve

~

\...::-.

--~-- - - ..:..--'

(woensdag 12 maart 2003)

Een koppel zwanen, dat al sinds een tijdje werd gesignaleerd in de Accumulatievijver van de
waterzuivering, ondernam vandaag een uitstapje naar de Speelweidevijver van Anna's Hoeve. Dat
leverde een sfeervol plaatje op.
Zwanen waren vroeger in Anna's Hoeve tamelijk gewoon. Duizenden Hilversummers bezitten een
boek met daarin een foto van een zwaan en zijn spiegelbeeld in een vijver van Anna's Hoeve. Het
gaat om "Ons Hilversum" van Cor Bruijn, dat het gemeentebestuur in de jaren zestig cadeau deed
aan alle Hilversumse kinderen bij het verlaten van de lagere school na het zesde leerjaar. Later
kwamen er tamme ganzen in de vijvers, en werden er in Anna's Hoeve nog slechts sporadisch
zwanen op doortrek waargenomen. In de jaren negentig nam het aantal gé:lnzen geleidelijk af; de
laatste verdween begin 2002.

-13-

Berg van Anna's Hoeve schoongemaakt
(zaterdag 15 maart 2003)

Op de Nationale Schoonmaakdag, dit jaar op zaterdag 15 maart, heeft de Berg van Anna's Hoeve
een grote schoonmaakbeurt gekregen. Dat gebeurde door een kleine 40 vrijwilligers, bijna
allemaal kinderen en leiding van Scouting Heidepark (met clubhuis aan de Anton Philipsweg).
Om tien uur ging de actie van start op de parkeerplaats tegenover het restaurant, met uitleg van
boswachter Jos van het Goois Natuurreservaat. Alle kinderen kregen een coole vuilgrijper in
handen, met een blauwe vuilniszak en een houten kleerhangertje (zonder haak) waarmee je de
zak op een slimme manier open kunt houden.
Met groot enthousiasme stortten de kinderen zich daarna op de hellingen van de Berg. Ook de
onverharde Liebergerweg achter de Berg werd onderhanden genomen, en na een limonadepauze
om elf uur werd ook de invalidenvisplaats bij de vijver nog even meegepakt. Om twaalf uur was de
actie voorbij en kregen alle kinderen van het GNR een plantje (vergeet-mij-nietje in bloempot) en
van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een vaantje.
De Berg ligt er nu weer piekfijn bij . En nu maar hopen dat dit een poosje zo blijft.

D

(~\

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

12 APRIL VOGELEXCURSIE

*

Op zaterdagochtend 12 april wordt er weer een vogel excursie gehouden
op Anna's Hoeve. De wandeling zal worden geleid door onze voormalige
voorzitter, Jelle Harder, een vogelkenner bij uitstek, die u precies kan
vertellen welke vogels u hoort. Het is een unieke belevenis om na de
vroegste vogel, de merel, te horen hoe ook andere vogels ieder op hun
beurt met hun gezang de nieuwe lentedag begroeten.
De start van de wandeling is om precies 5.30 uur 's morgens bij de slagboom op de Liebergerweg (kruising Anthony Fokkerweg). Het begint
dan net te schemeren. De rondleiding duurt zo'n anderhalf uur en op
dit vroege tijdstip is het buiten nog frisjes, dus trek warme kleren aan,
en vooral warme sokken en schoenen. Het kan ook geen kwaad om een verrekijker mee te nemen,
als u die heeft.

GAAT U VERHUIZEN?

*

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven.
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina).
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen.
Als uw Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het
blad na uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar
uw nieuwe adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet
meer vinden!
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GOOI-HOEK IN MUSEUM HOFLAND
Ingaande 5 april 2003 heeft het Geologisch Museum Hofland
een "Gooi-hoek", gewijd aan het Gooi en de Vecht- en
Eemstreek. De bezoeker vindt hier een maquette van de
Hilversumseweg 51
1251 EW Laren
streek en een beschrijving van de geologische processen die
het landschap hebben gevormd. Boormonsters en lakprofielen vertellen over een wordingsgeschiedenis die 300 miljoen jaar teruggaat. Deze Gooi-hoek
past, samen met de reeds bestaande informatie over zwerfstenen in het Gooi en de Gesteentetuin,
geheel in het in 2002 gestarte omgevings-educatieproject "De Heuvelrug in het Gooi".
MUS

E

U

M

Het museum herbergt de komende maanden tevens de expositie "Stenen uit de Ruimte", gewijd
aan meteorieten (op aarde neergekomen resten van "vallende sterren").
Het museum is te vinden langs de weg van Hilversum naar Laren, naast het Sint-Janskerkhof.
Toegang 3,00 euro. Kinderen en 65-plussers korting, MJK-houders gratis.

*

WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER
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Sinds 1996 publiceren we dit grafiekje van de "waterstand van de vijver bij het Witte Strandje".
Sinds in november 200 I de peilschaal uit deze vijver werd gestolen, wordt het peil van de
Bergvijver genoteerd. Omdat beide vijvers met elkaar in verbinding staan hebben ze praktsch
gesproken hetzelfde peil. Alleen als de vijvers droogliggen onder de bruggetjes, kan er een verschil
ontstaan doordat het water wellicht niet overal even snel in de bodem wegzakt, en doordat water
vanuit de Speelweidevijver via het Dammetje het eerst in de Vijver bij het Witte Strandje
terechtkomt.
We hebben nu toch maar eens de kop aangepast.
Ook tijdens droogteperioden in de afgelopen maanden zijn de vijvers goed op peil gebleven. In het
artikel over de Peilbeheerder, verderop in dit nummer, kunt u lezen waaraan dit is te danken!

a.

...'l'
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2003:

KIES EEN "GROENElI KANDIDAAT!
De verkiezingen voor het bestuur van ons waterschap komen eraan! In de
Koerier van april vorig jaar is hierover al een vooraankondiging gepubliceerd, maar om het geheugen even op te frissen komen we er nog eens op
terug.

WATERSCHAPS
VERKIEZINGEN
MEI ..... UNI 2003

De inwoners van Gooi en Vechtstreek kiezen in juni 2003 voor het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Daartoe ontvangen zij eind mei per post een
stembiljet dat vóór 12 juni aan het waterschap moet worden teruggestuurd.
Alle waterschappen hebben een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur
bepaalt het beleid en de regelgeving; het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.
Het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit de eigen gelederen gekozen. In het
bestuur van de waterschappen zitten vertegenwoordigers van vier verschillende belangengroepen
(categorieën). De stemgerechtigden (iedereen van 18 jaar en ouder) mogen voor elke belangengroep waarin zij vallen een stem op een kandidaat uitbrengen.
De eerste gedachte die opwelt is misschien: alwéér verkiezingen! Het is
echter goed te bedenken dat de waterschappen in dit natte land
belangrijke taken hebben:
(I) de zorg voor de waterhuishouding
(2) de zuivering van afvalwater
(3) aanleg, beheer en onderhoud van waterkeringen
(4) het openhouden van vaarwegen
De uitvoering van deze taken heeft invloed op het milieu en de natuur, en
dus ook op de mens.
Ook moet beseft worden dat dit algemeen stemrecht een verworvenheid is. Tot voor een aantal
jaar geleden mochten alleen agrariërs hun stem uitbrengen. Uit democratisch oogpunt is het goed
dat nu alle inwoners van Nederland het recht hebben om hun stem uit te brengen op een kandidaat
van hun keuze, en op deze manier iets te vertellen hebben .
.-

Een aantal natuur- en milieuorganisaties uit Noord-Holland en Utrecht en de Vereniging
Natuurmonumenten willen dat natuur- en milieubelangen zwaarder meewegen in het bestuur van
het waterschap. Die ondersteunen daarom kandidaten die naast de andere waterschapsbelangen
het belang van de natuur extra in het oog houden.
Deze zogenaamde groene kandidaten willen ervoor zorgen dat we kunnen blijven genieten van het
water in onze omgeving: van het uitzicht, de rust en de stilte, het dieren- en plantenleven in en om
het water, maar ook van actieve waterrecreatie. Daarom moet er voldoende schoon water zijn, en
moet het water de ruimte krijgen. Een voorbeeld: troebele moddersloten zouden moeten worden
uitgebaggerd en er zouden natuurlijke oeverbeschermingen moeten worden aangelegd met planten
die in de omgeving thuishoren. Kortom, er is genoeg te doen.
Eind mei zal het Hoogheemraadschap u met het stembiljet een overzicht
van alle kandidaten sturen, onder wie ook de groene. Als natuur en milieu
u na aan het hart liggen, breng dan uw stem op één van hen uit. Hun namen
staan op de volgende bladzijde.

»
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In de categorie "Ingezetenen ':.
Peter Korzelius (Huizen),
Peter van der Linden (Hilversum),
Herman Proper (Hilversum),
Gerjet Wisse (Kockengen).

In de categorie "Gebouwd':'
Albert Dieriek (Huizen)
Met hartelijke dank aan Erna Krommendijk van de Milieufederatie Noord-Holland voor haar informatie. Verder is voor
dit artikel gebruik gemaakt van de internetsite van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Zie ook de
website http;ffwww.kiesnatuur.nl

tin~
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DE PEILBEHEERDER
Hierboven heeft u kunnen lezen over de aanstaande waterschapsverkiezingen; In dit verband leek
het ons aardig om eens iemand uit het veld aan te spreken over het waterbeheer, ook om te laten
zien dat er nog heel wat komt kijken bij het bestieren van een waterschap.
Bij de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
werken drie mensen die het waterpeil beheren. Eén van hen is de heer G. van der Linden; hij doet dit werk
al vier jaar. Zijn werkgebied beslaat een brede strook aan weerszijden van de A27 vanaf de Stichtse Brug tot
aan Maarssen, waar bij voorbeeld ook Loosdrecht onder valt. Hilversum, en daarmee ook Anna's Hoeve, is
zo'n twee jaar geleden onder zijn verantwoordelijkheid gekomen. Vóór die tijd was het peil beheer hier een
taak van de gemeente. Overigens wordt het beheer van de waterpartijen in Hilversum geleidelijk aan
overgedragen aan DWR.
Het is de taak van de peilbeheerder om overal in zijn gebied regelmatig het waterpeil te controleren, en op
basis van zijn bevindingen pompen in werking te stellen, en aflaten en schuiven te openen of te sluiten.
Elektrische gemalen worden drie keer per week nagelopen, de peilschalen één keer per week. Hieraan
heeft de heer Van der Linden een volledige weektaak.
Voor alle duidelijkheid is het goed om even te memoreren hoe de waterpartijen in Hilversum-Zuidoost zich
tot elkaar verhouden. Om te beginnen is er de Arenavijver (in het gelijknamige bedrijvenpark), die wordt
gevuld met regenwater. ook uit het regenwaterriool. Deze vijver heeft een overloop naar het lager gelegen
Laapersveld. dat op zijn beurt via een overstort in verbinding staat met de nog lager gelegen Riebeeckvijver.
In deze vijver zit een pomp die grondwater van 60 m diepte naar boven kan halen. Deze pomp is in 1995
door de gemeente geslagen op verzoek van onze vereniging. Hij slaat tegenwoordig automatisch aan als het
peil in de genoemde drie vijvers te laag is.
Van de Riebeeckvijver loopt er een buis naar de lager gelegen Speelweidevijver van Anna's Hoeve. waarlangs
overtollig water uit de Riebeeck kan worden afgevoerd door een schuif in die buis open te zetten. De rol
van Anna's Hoeve in de plaatselijke waterhuishouding is het bufferen en verwerken van overtollig water; de
vijverbodems zijn er goed doorlaatbaar (zoals bekend soms ál te doorlaatbaar).
De heer Van der Linden verschijnt één keer per week op Anna's Hoeve om het waterpeil te controleren.
De controle vindt niet plaats aan de hand van de peilschalen, maar op zicht.
>>
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-17De huidige peilschalen op Anna's Hoeve zijn overigens verouderd; het is de bedoeling
dat er nieuwe peilschalen komen die nauwkeuriger op NAP geijkt zijn. Op deze
manier worden alle peilschalen in het gebied van het Hoogheemraadschap AGV
gevoeglijk vervangen.
Een andere taak van de heer Van der Linden op Anna's Hoeve is het vrijhouden van
het dammetje; indien nodig haalt hij daar aangespoeld hout dat de loop van het water
belemmert weg.
Tot voor kort werd in geval van een tekort aan water in Anna's Hoeve de schuif tussen
de Riebeeckvijver en de Speelweidevijver opengezet, waardoor water uit de Riebeeck
Anna's Hoeve inliep; indien nodig werd dan ook de bronpomp aangezet. Deze handelingen
vonden plaats als de waterpartijen op Anna's Hoeve begonnen droog te vallen, waardoor
er te veel vijverbodem zichtbaar werd en de visstand gevaar liep. Maar sinds de herfst van
2002 werkt de bronpomp automatisch. In die tijd is ook besloten om de schuif permanent
open te houden, waardoor de bronpomp kan aanslaan zo gauw dat nodig is; zo blijft Anna's
Hoeve redelijk constant op peil en valt het in ieder geval niet meer droog.
Er is ook een verbinding tussen Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer. Vanuit Anna's Hoeve kan er echter
geen water in het Wasmeer komen, omdat het laatste veel hoger ligt dan de waterpartijen op Anna's
Hoeve. Vóór de automatisering van de bronpomp in de Riebeeckvijver nam men wel eens de drastische
maatregel om Anna's Hoeve tijdelijk te voeden met water vanuit het Wasmeer. Dit stuitte echter op
weerstand van het GNR, dat natuurlijk liever geen water ziet verdwijnen uit een beschermd natuurgebied.
Het is ook wel eens andersom geweest: dat er water uit Anna's Hoeve werd weggepompt naar het
Wasmeer. Dit was echter een noodgreep, ingegeven door een uitzonderlijke situatie: in een buitengewoon
natte periode kwam er zoveel water in Anna's Hoeve te staan dat het buiten zijn oevers trad. Dit komt
hoogst zelden voor, want Anna's Hoeve kan heel wat water verwerken.
In principe is er dus geen wateruitwisseling tussen het Laarder Wasmeer en Anna's Hoeve. Voor zijn
watervoorziening is het Wasmeer afhankelijk van de Lorentzvijver, een regenwaterreservoir. Indien nodig
wordt hieruit via een vijzel pomp water naar het Wasmeer gestuurd. De Lorentzvijver, die overigens lager
ligt dan het Wasmeer (vandaar de vijzelpomp!), wordt ook gevoed met overtollig water uit een pompstation
van de Waterleidingmaatschappij. Maar niet de peilbeheerder is verantwoordelijk voor het waterpeil van het
Wasmeer - dat is de eigenaar, het GNR.
Met hartelijke dank aan de heer Van der Linden voor alle informatie en de vriendelijke medewerking.

*

De Speelweidevijver
(tekening R. van 't Hoff)
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INSTALLATIEBEDRIJF VAN DAM OVERANNA'S HOEVE
Bij de verbouwing van partycentrum Anna's Hoeve tot restaurant Castellum Novum
is een grote rol gespeeld door technisch installatiebedrijf G. van Dam BV uit Rijssen,
onderdeel van de Van Dam Groep. In het kerstnummer van het personeelsblad van
de bedrijven van deze groep waren twee pagina's gewijd aan Anna's Hoeve en
Castellum Novum. Met toestemming van de auteur nemen we een deel van het
artikel hier over. Uit de tweede helft van het verhaal hebben we veel weggelaten,
omdat dit wel heel erg technisch was!

van
dam
groep

III
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IN SAMENWERKING MET. ..
In deze rubriek wordt elke keer een bepaalde afdeling of
een speciaal bedrijf onder de aandacht gebracht. In deze
aflevering willen wij een speciaal project onder de
aandacht brengen. nl. Castellum Novum Hilversum B. V.
Reeds voor de bouwvak 2002 kwam er een offerteaanvraag binnen inzake Castellum Novum. Direct werden
Castellul11 NOUUllI
de wenkbrauwen gefronst op onze verschillende
afdelingen: 'Castellum Novum, wat mag dat wel niet zijn?'
Bij de eerste aankomst was een ieder verrast door de prachtige ligging van dit café/restaurant in het
bijzonder mooie natuurgebied Anna s Hoeve onder de rook van Hilversum. Navraag heeft ons geleerd dat
dit natuurgebied er niet geheel vanzelf is gekomen. In 1932 is de gemeente Hilversum in het bezit van dit
gebied gekomen. In 1933 is men in het kader van de werkverschaffing begonnen met de aanleg ervan naar
het ontwerp van bouwmeester W.M. Dudok in samenwerking met plantsoenmeester Meijer. Er zijn voor
die tijd een aantal huzarenstukjes uitgevoerd De berg rechts van
het restaurant is nl. niet van natuurlijke oorsprong, maar "met de
handgemaakt': Voor 19.5 eurocent per uur hebben uiteindelijk
130 man maar liefst 90.000 m 3 zand uit de aangelegde vijvers en
omgeving gebruikt voor de aanleg van de 24 m hoge berg.
Direct na de opening werd deze zeer grote tuin een enorm succes
met zijn prachtige doorkijken en aangelegde vijvers. 10 jaar later
werd het gebied uitgebreid met een stuk nog braakliggend terrein
waardoor het geheel nog imposanter werd. echter zoals bij veel
grote projecten valt en staat het geheel met het onderhoud
Alleen hier werd door de verwildering en het groeien van de
Linksbouen de 24m hoge berg
bomen de omgeving steeds mooier, en ook nu nog zegt I op de 5
Hilversummers regelmatig in dit uitzonderlijke natuurgebied aanwezig te zijn.
Alleen wordt dit stukje natuur bedreigd door een aantal factoren, aangezien de vijvers waren verbonden
met de waterzuivering, ligt op de bodem een dikke laag vervuild slib. Daarnaast had de gemeente een plan
ontwikkeld om een groot gedeelte te kappen en hier woningen, een spoorlijn en extra op/afritten van de
A27 aan te leggen. Gelukkig zijn de bouwplannen grotendeels van de baan en zal waarschijnlijk binnenkort
begonnen worden met de reiniging van de vervuilde sliblaag. (Voor meer informatie kunnen wij u de
website van de stichting [sic! redactie] tot behoud van Anna s Hoeve adviseren.).
Midden in dit natuurschoon ligt de voormalige Anna s Hoeve. De naam is ontstaan in 1844, er gaan verhalen
dat een rijke boer het pand naar zijn dochter vernoemde. maar andere spreken dit met klem tegen en
zeggen dat de vrouw van de eerste particuliere eigenaar Anna Elisabeth van Swinden heette en uiteindelijk
de naamgeefster werd De naam Anna s Hoeve was vroeger van toepassing voor zowel het natuurgebied
als het café/restaurant. Op topdagen was het hier een drukte van jewelste. In de jaren 50 en 60 was op de
binnenplaats een waar lunapark te vinden met botsautootjes, achtbaan. spookhuis en een treintje. Echter in
de loop der jaren is het geheel minder geworden en na ziekte van de laatste eigenaar te koop gezet.
>>
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Begin dit jaar is een nieuw koopcontract getekend De huidige
eigenaar is van plan het geheel nieuw leven in te blazen en na een
grondige verbouwing te openen als sfeervol restaurant met een
uitstekende keuken welke uitnodigt voor een feestje, zakenlunch,
maar ook voor een betaalbaar romantisch diner of een drankje.
Voor de inrichting is gekozen voor een half open keuken, zodat je
zelf kunt zien hoe hun topkok de biefstuk op meesterlijke wijze
bereidt.
Nu zijn café/restaurants in de installatiewereld niet bepaaldgeliefd
want als je ergens een systeem aan wilt treffen dat aan geen enkele
eis voldoet dan is het wel in deze branche. Bij de eerste inspecties
bleek dat ons vermoeden in de praktijk klopte: kroonsteentjes,
tweelingsnoer, opengeschroefde lasdozen, spankabels, groepen welke door elkaar waren gehaald, scheve
belastingen en noem maar op, kortom alles wat ons als installatiebedrijf is verboden was hier toegepast.
Aan ons dus de eer om hier weer een overzichtelijk systeem van te maken, dat voldoet aan de huidige
normen en waar de opdrachtgever weer vol vertrouwen mee kan werken.
Chef de Cuisine Den Enge/sen

Als eerste werd de elektrische installatie onder de loep genomen en al snel werd duidelijk dat hier flink de
schop in moest. De losse kabels over het plafond en het aangebrachte buizennetwerk moesten gewijzigd
worden, de meterkast worden aangepast en. gezien de nieuwe keuken, verplaatst, aanzienlijk uitgebreid en
verzwaard AI snel ontstond er de nodige druk want men wilde in september proefgaan draaien. het leek
allemaal te gaan lukken, zelfs toen de Nuon roet in het eten gooide met de eis "een modemaansluiting
anders geen verzwaring naar 250 Amp ". Het kunst en vliegwerk werd de Nuonlijn voor nood de lucht in
geholpen. maar het mocht niet baten want de benodigde vergunningen werden niet verstrekt. (. ..)
Vervolgens kwam de telefonie aan de beurt. Hen wilde een modern telefoonsysteem met de eis dat men
goed bereikbaar was, dat men via het woonhuis gesprekken kon beantwoorden en weer doorverbinden
naar het restaurant. En als het druk was de receptie werd ontlast dm. v. een elektronische telefoniste.
Uiteraard was het monteren van het systeem geen probleem. maar zoals vrijwel altijd was de aanleg van de
extra ISDN lijnen een ramp. ook hier weer waren er maar liefst 4 aanvragen nodig voordat de lijnen
geleverd werden. (...)
Zoals in elk café/restaurant diende er ook de nodige aandacht besteed te worden aan de brandbeveiliging
van het pand en is er door onze experts een brandsignaleringssysteem geprojecteerd, dat het nodige stof
deed opwaaien bij onze leveranciers. Uiteindelijk bleek wel dat wij het bij het rechte eind hadden aangezien
de brandweer akkoordging met ons ontwerp.
Als laatste werd er een pittige eis voor het geluidssysteem op tafel gelegd Hen wilde een vol en mooi
geluid met volle bassen en perfecte hogetonenweergave, vervolgens wilde men zonder hinderlijk gepiep en
gefluit rond kunnen lopen met gewone of draadloze microfoons en moest per zaal het volume en soort
muziek geregeld kunnen worden. Vrijdag 27 september werd er een nieuwe deadline gesteld en deze werd
met succes gehaald De keuken kon draaien. de schildenzaal kon in gebruik worden genomen, de
beveiliging draaide voor nood en op de valreep kwamen ook de benodigde vergunningen binnen.
Vanaf dit moment begint het geheel vorm te krijgen, fase 2 wordt in opdracht gegeven en ook het overige
gedeelte wordt op de schop genomen. Hetgeluidssysteem wordt als proef eerst in de schildenzaal
gemonteerd (...) Om het geheel eens flink te testen is er een test-CD in elkaar gezet waarmee de
dreunende bassen van Bfel, de operastem van Pavarotti, maar ook de vrolijke klanken van Kabouter Plop
en KJ de luidsprekers teisterden. Het resultaat mag er wezen. een pianotingel klinkt loepzuiver en de
dreunende bassen veranderen het restaurant in een heuse disco. Hen was onder de indruk en er werd
groen licht gegeven, dezelfde klankkleur ook in de andere zalen. maar als het kan wel graag met kleinere
luidsprekers.

»

-20Kortom bent u op zoek naar een locatie voor een wandeling in
de prachtige natuur en daarna gezellig eten, dan kunnen wij u
Castellum Novum te Hilversum aanraden.
P.S. Denk niet na het eten: ik ga wel afwassen om de factuur
te betalen, want er is een volautomatische servieswasstraat
gemonteerd, de vaat wordt er aan de ene kant vuil in gestopt
en komt er aan de andere kant weer schoon en droog uit.

De volautomatische wasstraat

HOE SCHADELIJK ZIJN EKSTERS?
Eksters worden te vuur en te zwaard vervolgd. Zij plunderen vogelnesten en eten jonge vogels. De
stand van zangvogels zou hierdoor achteruit gaan en bedreigd worden. Er zijn veel te veel eksters is
een vaak gehoorde mening.

In de natuur is het eten en gegeten worden en de natuur maakt zelf wel uit of er teveel dieren van
een bepaalde soort zijn. We maken ons toch ook niet druk als een merel langdurig een worm uit de
grond staat te trekken, of een zanglijster slakkenhuisjes kapot slaat om daarna de inhoud te
consumeren. Oude en jonge vogels schreeuwen als zij belaagd worden en van een heleboel andere
dieren horen we dit niet. Hoe zit dat nou eigenlijk met broeden en het voedsel van de ekster en
wat is er bekend over de invloed op de stand van andere vogels?
Vroeger was de ekster in sommige delen van het land schaars. De laatste decennia hebben zij zich
uitgebreid en ook de steden gekoloniseerd. Verder zijn er signalen dat de stand plaatselijk weer
begint af te nemen. Als de ekster schadelijk zou zijn voor de vogelstand, zou bijvoorbeeld de merel
bijna uit het stadsbeeld verdwenen moeten zijn. Daar is niets van te merken; integendeel ook de
merelstand is toegenomen. Dat de huismus door ekstervraat achteruit zou zijn gegaan is een
fabeltje. Huismussen broeden drie tot vier keer per jaar en er vliegen er heel veel uit, als de jonge
eksters al lang en breed uitgevlogen zijn en op ander voedsel zijn overgegaan. Bovendien is het best
moeilijk om reeds vliegvlugge huismussen te pakken te krijgen. Uit een in Hamburg van 1984-1993
uitgevoerd onderzoek kwam naar voren dat de eksterstand was toegenomen en de stadsvogelbevolking, waaronder kleine zangvogels waarvan de stand apart werd gevolgd, dit eveneens
deed. Kortom, we hoeven ons geen zorgen te maken over de invloed van de ekster, al is het
natuurlijk nooit leuk als we zien dat een ekster een vogel grijpt.
Dick Jonkers

Met toestemming overgenomen uit het aprilnummer 2002 van de nieuwsbrief van de Stichting
Vogelasiel "het Gooi" in Naarden. Het artikel hoorde bij een project "Eksternesten tellen ': dat
inmiddels is afgesloten.

..
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

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

GAD Toezicht en Handhaving:

tel. 035 6991888

(v/h Reinigingspolitie; ma. um vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma Um do 16.00-16.30 u.)

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586734 (gratis)

Plattegrond van Anna1s Hoeve
Gemunte HilWf'SUR\

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Restaurant Castellum Novum
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
Secretariaat:

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ............................................................................
Adres:
Postcode:

Plaats: .............................................
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER
Jaargang 20, nummer 3, 2003
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt.
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld.

HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e~mail gerardpeet@hetnet.nl
Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar mw. c.L.J. TammingaSmeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum, tel. 6423 537
J. P. van Hemert, 3 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Redactie~team:
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum kopij: I oktober 2003

Contributie:
Postgironummer:
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
(~, of www.annas~hoeve.tk
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Plan Anna's Hoeve: veel woorden, weinig vordering.
Nieuwe penningmeester (m/v) gezocht! - Twee oproepen.
Notulen van de jaarvergadering.
Publiekswandelingen in Anna's Hoeve. - Vrijetijdsmarkt.
Verslag forumdiscussie: "Plan Anna's Hoeve ontbeert totaal kader."
Plan Anna's Hoeve: Hoe ging het verder?
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Dode havik gevonden - Honden aan de lijn Meijdam komt alsnog praten over Plan Anna's Hoeve - Inhalen op Weg over Anna's Hoeve Rentmeester Henk Korten over Anna's Hoeve - GNR wil nieuwe vijvers bij Kamrad GNR koestert laarder Wasmeren GNR blijft werken aan één Heuvelrug met schakel Anna's Hoeve. - Meerkoet
Jelle Harder maakt feest van vogelexcursie.~ Mapje Leaf Cross op 2 november.
Waterstand van de Bergvijver. - Plan Anna's Hoeve in het Burgerjaarverslag.
Anna's Hoeve. (Cultuurhistorische Waarden kaart Noord-Holland)
Stichtselijn bedreigt Anna's Hoeve.
Op bezoek bij een kleinzoon van Jhr. van Kretschmar van Veen.
Holland op z'n smalst: Plaatsnamenzoeker.
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond ~ Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: I 100 exemplaren

Omslagillustratie: Rob van 't Hoff
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PLAN ANNA'S HOEVE:

VEEL WOORDEN, WEINIG VORDERING
In deze Koerier veel aandacht voor de perikelen rond Plan Anna's Hoeve, waaronder het netelige
Hilversumse waterprobleem, dat opgelost zou moeten zijn voordat de eerste saneringsspade de
grond in gaat. Maar nu wordt eerst uw aandacht gevraagd voor het beheer van onze verenigingsfinanciën.

~
NIEUWE PENNINGMEESTER (MN) GEZOCHT!
Na een bestuursperiode van bijna 61/2 jaar, waarvan 4 jaar als penningmeester, heeft Christine
Tamminga op 14 april tijdens onze jaarvergadering het bestuur verlaten. Om persoonlijke redenen
gaat ze het wat kalmer aan doen.

'.

Tijdens haar penningmeesterschap heeft Christine de financiële administratie overgezet van "pen en papier" naar een
Excel-spreadsheet op de computer. Gelukkig blijft zij het
praktische penningmeesterswerk voor ons doen totdat een
opvolg(st)er is gevonden, en Christine wil deze met alle
plezier inwerken. Naar die opvolg(st)er zijn wij nu op zoek.
Hebt u zelf belangstelling, of kunt u ons een tip geven? In
het bestuur hebben we iemand nodig die lid is (of wil worden) van onze vereniging, overweg kan met de computer
en Excel, niet bang is voor wat cijferwerk, maar zich ook
betrokken voelt bij het wel en wee van natuurgebied Anna's Hoeve.
Het bestuur vergadert 7 x per jaar (meestal op donderdagavond van 19.30 tot ca. 22 uur), en in
april vindt de algemene ledenvergadering plaats. Nadere informatie over het penningmeesterschap
bij Christine Tamminga (tel. 6423537), nadere informatie over het bestuurslidmaatschap bij
voorzitter Meijndert Ruitenberg (tel. 6832 762) of secretaris Gerard Peet (tel. 6215 168).
leden die ons bestuur willen komen versterken zónder het penningmeesterschap over te willen
nemen zijn trouwens ook welkom, want ons bestuur telt nog slechts 4 leden, terwijl dat bij
voorkeur 7 zou moeten zijn.
Ter voorkoming van ieder misverstand: het bestuurslidmaatschap van onze vereniging is
vrijwilligerswerk. Voor de vereniging gemaakte onkosten worden uiteraard wel vergoed.

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

-::::~~=~;;~'
..

Als uw Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het
blad na uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar
uw nieuwe adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet
meer vinden!

GEZOCHT: hr. of mevr. M. WERKHOVEN (adres onbekend)
Eind juni is via ABN-Amro een contributiebetaling ontvangen van M. Werkhoven. In onze ledenlijst
komt deze naam echter niet voor. Wie weet hier meer van? Informatie graag naar Christine
Tamminga, tel. 6423 537.
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
gehouden op maandag 14 april 2003 in een zaal van restaurant Castellum Novum (voorheen Anna's
Hoeve). Aanwezig 28 leden en enkele niet-leden. Van 3 leden is bericht van verhindering
ontvangen.

;~
I. Om 19.37 uur opent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen. De voorzitter wijst op de presentielijst die rondgaat en op de vergaderstukken (afgedrukt in
ons ledenblad) die bij de ingang van de zaal liggen.

2. De notulen van de op 22 april 2002 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Berichten van verhindering zijn ontvangen van onze leden Johan Engwerda, Wouter Fontaine en Tukkie
Tuk. Voor de bijeenkomst na de pauze zijn via e-mail berichten van verhindering ontvangen van en namens
de wethouders Heerschop, Karssenberg en Van den Brink en raadslid Aldrik Diikstra, allen i.v.m. de
raadscommissie Verkeer en Buurt die vanavond plaatsvindt. Verder zijn er voor deze vergadering geen
ingekomen stukken ontvangen.

4. Het jaarverslag 2002, zoals afgedrukt in het ledenblad, wordt ongewijzigd vastgesteld. Jelle Harder
noemt het een keurig verslag dat van alles wat in de vereniging gebeurt een helder beeld geeft. "Hulde aan
het gehele bestuur en speciaal de secretaris."
5. Bij het financiële jaarver~ over 2002 wijst penningmeester Christine Tamminga op enkele opvallende
zaken. De grote ledenwinst (als gevolg van de ledenwerfactie voor de gemeenteraadsverkiezingen) heeft
een hoog bedrag aan ontvangen contributie met zich meegebracht, maar ook hoge PR-uitgaven (echter
minder dan hiervoor was begroot). Het gemiddeld per lid ontvangen bedrag is na invoering van de euro
vrijwel ongewijzigd gebleven. Het voor drukwerk (enveloppen enz.) begrote bedrag hoefde in 2002 nog niet
te worden aangesproken.
Het financiële verslag 2002 wordt zonder vragen of opmerkingen van de leden vastgesteld.
6. De begroting 2003 wordt ongewijzigd vastgesteld na een korte discussie over de begrote I 000 euro
voor PRoDat is minder dan vorig jaar, maar lid Roei Luijer vindt het toch een fors bedrag. Toen het bestuur
de begroting vaststelde was nog niet bekend dat deze Algemene Ledenvergadering in deze dure locatie
gehouden zou worden. De begrote post bestuurskosten zal hiervoor ontoereikend zijn. Op een vraag van
Jan Deijs waarom de vergadering hier plaatsvindt wordt gewezen op de bijzondere bijeenkomst na de pauze
waar veel mensen worden verwacht en waarvoor het bestuur een representatieve ruimte noodzakelijk
vond. De begrotingspost voor PR geeft ons hiervoor ook de financiële ruimte.
7. De kascontrolecommissie (mevr. Ineke Marx en mevr. Hettie Barlo) heeft
de financiën gecontroleerd; Ineke Marx rapporteert hierover. De financiële
administratie ziet er uitstekend uit, en de kascommissie vindt het spijtig dat de
penningmeester heeft besloten ermee te stoppen. De penningmeester en het
gehele bestuur worden gedechargeerd. De voorzitter dankt de kascommissie
voor het verrichte werk.
8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Dit jaar hebben zich
beschikbaar gesteld mevr. Hettie Barlo (herhaling) en hr. Marcel van Coesant
(was reserve) . Als eerste reserve stelt zich beschikbaar hr. Teus Bos en als tweede reserve oudpenningmeester en erelid Jan Deijs. De vergadering stemt in met deze samenstelling van de kascommissie.

»

-59. Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend en weer voor drie jaar herkiesbaar: mevr. H. Toes en hr. G. Peet. Zij worden bij
acclamatie herbenoemd. In verband met de leeftijd en zittingsduur wordt het wellicht voor beiden de
laatste bestuursperiode.
Tussentijds aftredend en om persoonlijke redenen niet herkiesbaar: mevr. C. Tamminga-Smeulders,
penningmeester. Formeel wordt Helga Toes nu waarnemend penningmeester. Maar mevr. Tamminga blijft
de lopende zaken behartigen totdat in haar opvolging is voorzien. Namen van kandidaten voor het
penningmeesterschap of voor een andere bestuursfunctie zijn welkom bij het bestuur.
De voorzitter bedankt Christine voor het uitstekende werk in haar bestuursperiode. De leden beamen dit
met applaus. Christine geeft als toelichting bij haar vertrek dat de "politieke" kant van het bestuurswerk haar
niet zo ligt. Zij voelt zich vooral betrokken bij de planten en de natuur. Maar zij heeft veel bewondering voor
het doorzettingsvermogen van het bestuur bij het kritisch volgen van de plannen voor Anna's Hoeve. Het
penningmeesterschap heeft zij met plezier gedaan, inclusief het comprimeren van de handadministratie tot
een computertoepassing: van een groot kasboek naar een laptop! Een opvolger moet hier wel mee om
kunnen gaan.
10. Het bestuursbeleid inzake project Hilversum Nieuw-Oost / Plan Anna's Hoeve sinds de vorige
jaarvergadering.
De voorzitter schetst de gebeurtenissen sinds voorjaar 2002. In juli
werd de nieuwe denkrichting van wethouder Kreugel gepresenteerd
en ging de schets Ruijssenaars de prullenbak in. Volgens de nieuwe
denkrichting blijft natuurgebied Anna's Hoeve in zijn huidige vorm
bestaan. Maar de vervuilde bodems en waterbodems moeten wel
gesaneerd worden. Saneren is ook heel veel vernietigen. Daar mag
Anna's Hoeve niet de dupe van worden. Ons beleid is om actief deel
te nemen in de proces- en besluitvorming van de saneringen. Zo vinden
wij dat droge en natte sanering op elkaar moeten worden afgestemd
(niet tweemaal met shovels het gebied in), en ook dat er een uitgebreid
herinrichtingsplan moet zijn voordat met het saneren wordt begonnen.
Het bouwen van woningen in beperkte mate is noodzakelijk omdat hieruit
ook een deel van de sanering betaald moet worden. Maar ook hier moet de natuur niet de dupe van
worden. Er moet compensatie voor komen in de vorm van versterkende maatregelen voor de natuur.
Eigenlijk gaan we op dezelfde voet verder, in de hoop dat de leden ons hiervoor weer het vertrouwen
geven. Zonder nadere discussie stemmen de aanwezigen hiermee in.
I I . Rondvraag.
Hr. Zeldenrust vraagt of de woningbouwplannen en de overige onderdelen van Plan Anna's Hoeve één groot
totaalplan blijven. De voorzitter geeft aan dat die vraag na de pauze aan de gemeente gesteld moet worden!
Raadslid lede de Vries (Groenlinks) complimenteert de Vereniging met "zo'n actief bestuur". Hij vraagt
aandacht voor de nieuwe plannen van de gemeente Hilversum voor een busbaan, die wellicht vlak langs
Anna's Hoeve komt te lopen. Zijn fractie heeft de nodige bedenkingen bij de nieuwe plannen en heeft
daarover een nota geschreven: "Geen asfalt door het groen". Hij overhandigt het eerste exemplaar van deze
zojuist gedrukte nota aan de voorzitter. Deze zegt toe dat het bestuur de nota goed zal lezen, maar dat
deze problematiek nu en ook na de pauze geen onderwerp van discussie is.
12. De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering om 20.07 uur met de uitnodiging om voor de
aanvang van de forumdiscussie nog een kop koffie of thee te drinken.

-
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Na de pauze vervolgt de bijeenkomst om 20.50 uur met de forumdiscussie over Plan Anna's
Hoeve, en dan speciaal de groene componenten daarvan, waarmee het niet lijkt te vlotten. Na een
inleiding van de voorzitter krijgt discussieleider Ruud Bochardt (directeur van Omroep Hilversum)

»

-6het woord. Achter de tafel nemen plaats: Mevr. Gerda van der Straaten, ambtenaar van de
provincie Noord-Holland (die gedeputeerde Henry Meijdam verontschuldigt: hij kan op dit
moment niet weg uit Haarlem), wethouder Niek Kreugel en ambtelijk projectleider Ben van der
Waal van de gemeente Hilversum, rentmeester Henk Korten van het Goois Natuurreservaat, Kees
de Korte en Fred de Haan van de Dienst Waterbeheer en Riolering (de ambtelijke dienst van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht). Van de gegeven uiteenzettingen en de
daaropvolgende discussies, waaraan ook de toehoorders hebben kunnen deelnemen, wordt elders
verslag gedaan. Om 22.15 uur bedankt de voorzitter de forumleden voor hun inbreng, en
overhandigt hun daarbij een attentie. Hij bedankt ook alle andere aanwezigen voor hun
aanwezigheid en hun inbreng in deze informatieve, nuttige en plezierig verlopen bijeenkomst.

Dagblad de Gooi- en Eemlander plaatste op 15 april een voortreffelijk verslag van de
forumdiscussie. Dat verslag wordt hiernaast in zijn geheel afgedrukt.
Hoe het daarna verder ging kunt u lezen vanaf blz. 8.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER EN 18 OKTOBER:

PUBLIEKSWANDELINGEN
IN ANNA'S HOEVE
"Anna's Hoeve: een andere wandelbelevenis in het Gooi." Dat
is het thema van de wandelingen die komend najaar in natuurgebied Anna's Hoeve worden georganiseerd, op de zaterdagochtenden 6 september en 18 oktober. De wandelingen worden
'-:~-'"
geleid door onze voorzitter, Meijndert Ruitenberg, die de deel~(
nemers zal vertellen over het ontstaan van Anna's Hoeve, de
..- - :, -:..--. ~~.
on~ikkeling van de natuur en de beleving van de gebruikers.
Vanzelfsprekend zal hij ook proberen om vragen van de deelnemers over Anna's Hoeve te beantwoorden.

;>1--

Verzamelen om 10 uur bij de slagboom in de liebergerweg, hoek Anthony Fokkerweg. Om
ongeveer 12 uur is de wandeling afgelopen. Aanmelding is niet nodig.

HULP GEZOCHT VOOR VRIJ ETIJ DSMARKT
Na één jaar te hebben overgeslagen hoopt onze vereniging zich op zaterdag 13 september (voor de
achtste keer) te presenteren op de Hilversumse Cursus- en Vrijetijdsmarkt. We zoeken leden die
gedurende één of twee uur willen helpen in ons kraampje aan de Groest. Het is beslist niet nodig
om heel veel van de problematiek van Anna's Hoeve af te weten; een dosis belangstelling en
enthousiasme is genoeg. Het is de bedoeling dat er op ieder moment minstens 2 personen in de
kraam aanwezig zijn. Aanmeldingen en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, tel. 6832 762.
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Plan Anna's Hoeve
ontbeert totaalkader
Gedeputeerde Henry Meijdam zegt op laatste moment af
voor forumdiscussie
door Hans Hoogenboom
HILVERSUM - Alle partijen die een
rol spelen bij het doordenken
van het :projecf Plan Anna's
Hoeve, verkeren in druk overleg
met elkaar. 'Ied~reen is Vall goe-.
de wil.En .toch ·schiet de ingrijpendegrondsanering, herinrichting en grootschalige Jlieuwbouw geen meter op. Op de
vraag Waarom niet, kwam ook
gisteravond geen helder ant.woord.
Er zal nog heel wat regenwater
richting Anna's Hoeve vloeien
voordat het gelijknamige - zeer
gecompliceerde - project aan de
oostrand van Hilversum zal zijn
gerealiseerd,. Zoveel werd wel
duidelijk in restaurant Castellum Novum, waar de Vereniging
tot Behoud van Anna' s Hoeve
haar jaarvergadering opleukte
met een forumdiscussie.
De belangrijkste '. partijen die
over de toekomst van het gebied
gaan waren uitgenodigd. Als
grote trekker fungeerde WD-gedeputeerde Henry Meijdam.
Hád moeten fungeren, want de
provinciebestuurder zegde op
het allerlaatste ' moment af met
de mededeling dat hij 'vastzat'
in Haarlem. De bijeenkomst,
waarbij wel 'de gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat
en het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht present
waren, verloor door het wegblijven van Meijdam letterlijk en figuurlijk aan gewicht. Of hij trouwens een doorbraak had kunnen forceren in de impasse,
waarin het plan lijkt te verkeren,
moet worden betwijfeld. Meijdam liet zich vervangen door
Gerda van der Straaten, die namens de provincie in de stuurgroep zitting heeft.

Zwartepiet
Wel is duidelijk waar de zwartepiet nog steeds zit: in Den Haag.
Het rijk heeft een enorm financieel gat geschoten in een van
de pilaren van het plan: de bodemsanering van de Laarder
Wasrneren, de vijvers van Anna's Hoeve en diverse Hilversumse stadswateren. Van de benodigde 13 miljoen euro wil het
rijk nog niet de helft op tafel leggen. Op het daartegen ingediende bezwaarschrift is nog niets
vernomen. Wellicht ook omdat
Den Haag al enigetijçi haar eigen impasse beleeft, t~ weten
het uitblijven van een meuw kabinet met een nieuwe minister
van vrom.
Dat de provincie Noord-Holland zwemt in het geld is een
misverstand dat Van der
Straatfm gisteravond wel even
wilde wegnemen. Ze zag drie
mogelijke scenario's voor het
geval dat Vrom onverhoopt definitief niet over de brug komt:
een bezuinigingsoperatie, een
nieuwe subsidieaanvraag in te
dienen bij een nieuw kabinet, of
het eventueel laten sneuvelen
van een project elders in NoordHolland. Over geen van de drie
opties was ze hoopvol.

Waterzuivering
Het project Plan Anna's Hoeve,
qua denkrichting een geesteskind van wethouder Niek Kreugel na het sneuvelen van de
schets Nieuw Oost van architect
Henk Ruijssenaars, betreft niet
alleen te plegen grond- en bo-

demsanering, maar ook de
bouw van 750 woningen en renovatie van de sportterreinen
op hun huidige plek. Kreugelliet
zich ontvallen de ecologische
inrichting van het gebied net zo
belangrijk te achten, als de woningbouw. Er komt ook een
nieuwe waterzuiveringsinstallatie, en niet op de plek van de
huidige, zoveel is zeker. Gisteravond bleek dat het in elk geval
half 2006 wordt voor die nieuwe
mstallatie zal draaien.
De van Omroep Hilversum ingehuurde gespreksleider Ruud
Bochardt probeerde van elk
panellid helder te krijgen waar ~
afgezien van de . centen - de
knelpunten zitten. Na anderhalf
uur trekken en doorvragen kon
hij slechts concluderen dat e'r
een duidelijk totaalplan op tafel
moet komen, waarvan voor all~
partijen de consequenties .en~e
kosten tot in detail dUldeliJk
zijn. Ook signaleerde Bochardt.
dat de gemeente Hilverswn
dacht het GNR overal goed bij te
betrekken, terwijl GNR-rentmeester Henk Korten dat
vreemd genoeg juist niet vond.
Misschien is dat wel typerend
voor de moeizame totstandko~
ming van het project. .In de za~
heerste twijfel of h·3t el over ~e
jaar zal zijn gelegd, de termIjn
waarvoor secretaris Gerard Peet
gisteren heeft bijgetekend bij dt:
Vereniging tot Behoud v~ ~"
na's Hoeve. Van achterUIt nep
iemand dat hij beter voor vijf~
tien jaar had kunnen te.kenen,
als hij het allemaal nog wil mee·
maken.

Uit dagblad de Gooi- en Eemlander van /5 april 2003
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PLAN ANNA'S HOEVE: HOE GING HET VERDER . ... ?
Bij de forumdiscussie van 14 april kunnen nog enkele opmerkingen worden gemaakt in aanvulling
op het hierv66r afgedrukte verslag uit de Gooi- en Eemlander.
Waardevol is de toezegging van wethouder Kreugel over het bestemmingsplan dat voor het
Hilversumse deel van Anna's Hoeve gemaakt zal worden. Hij heeft beloofd zich ervoor in te zetten
dat het bestaande natuurgebied uitsluitend de bestemming "natuur" zal krijgen.
Interessant was de informatie van Fred de Haan (van DWR, de ambtelijke dienst van het
Hoogheemraadschap) over het ontworpen nieuwe watersysteem. Op dit moment wordt het
gezuiverde afvalwater (effluent) van de RWZI via een ondergrondse pijpleiding afgevoerd naar de
Gooijergracht, en zo geloosd in het Eemmeer. Het water uit het regenwaterriool van HilversumOost wordt via de Lorentzvijver geloosd in het Laarder Wasmeer, waar het kan "infiltreren"
(wegzakken naar het grondwater). Evenzo komt het water uit het regenwaterriool van Hilversum
Zuidoost via de Van Riebeeckvijver terecht in de vijvers van Anna's Hoeve. Dit alles is van belang
om verdere verdroging van het Gooi tegen te gaan. Het moderne beleid is om méér water vast te
houden en zo weinig mogelijk af te voeren .
Het gezuiverde afvalwater (effluent) van de nieuw te bouwen RWZI zal, bij toepassing van de
Membraan Bio-Reactortechniek, schoner zijn dan water uit het regenwaterriool. Het zou verspilling
zijn om dit bijna schone water af te voeren. Volgens de bestaande normen is het echter nog niet
schoon genoeg om het in de toekomst te kunnen lozen in het gesaneerde Wasmeer. DWR vindt
dat hier een mouw aan gepast moet kunnen worden. Door de normen iets te versoepelen zou dit
water kunnen infiltreren in het grote Wasmeer, dat met het grondwater in verbinding staat. In ruil
daarvoor zou in de toekomst een deel van het regenwaterrioolwater naar het Eemmeer kunnen
afvloeien. Per saldo zou er niet méér (maar liever minder!) water naar het Eemmeer worden
afgevoerd dan tot nu toe. Een interessante gedachte. Het GNR kan echter niet warm voor lopen
voor lozing van effluentwater (of van water uit het regenwaterriool) in het gesaneerde Wasmeer.
Het gaat bovendien om z6veel water,
dat het grote Wasmeer en de vijvers
van Anna's Hoeve samen niet groot
genoeg zijn. Er zal dus méér infiltratiegebied in het oostelijke deel van het
Gooi gevonden moeten worden. Het
GNR staat niet te trappelen om daar
heidevelden voor op te geven. Binnen
de bebouwde kom van Hilversum zijn
de mogelijkheden echter ook beperkt.
Dit is een van de neteligste problemen
die nog moeten worden opgelost.
Onder de kop "Eerder gepubliceerd via Internet" staan hierna nog verscheidene vervolgberichten
over de problematiek.
Op zaterdag 10 mei wijdde de Gooi- en Eemlander bijna een hele pagina aan Plan Anna's Hoeve. Bij
monde van wethouder Kreugel werd uitgebreid toegelicht dat er volgens de gemeente geen sprake
is van een impasse. Achter de schermen wordt hard doorgewerkt. Ook onze voorzitter Meijndert
Ruitenberg kwam in de krant aan het woord, evenals Paul Dijkstra (Werkgroep Behoud Heuvelrug), architect Ir. Menno Gijrath (die indertijd alternatieve plannen heeft ontworpen), en Marleen
van Oord en Erik Boog (raadsleden voor D66). Een uitgebreid historisch overzicht completeerde
het geheel. Helaas ontbreekt de ruimte om de krantenpagina in dit blad af te drukken.

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

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

Dode havik gevonden in Anna's Hoeve
(zaterdag 22 maart 2003)

Twee jongens (broers) hebben onlangs in het "Reigersbos"
in Anna's Hoeve een dode roofvogel gevonden. Hij lag bij
een van de bomen die in november 2000 door werkgroep
Nardinclant zijn omgetrokken om een open plek in het bos
te maken. Via onze vereniging is de vondst gemeld bij de
Roofvogelwerkgroep. Door de afdeling 't Gooi van deze
werkgroep is vastgesteld dat het gaat om een ca. drie jaar
oude havik, een mannetje. De doodsoorzaak is onbekend .
Haviken worden meestal ouder dan drie jaar. De vogel is echter zeker niet vergiftigd.

Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 juli
(vrijdag 2 mei 2003)

In het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij het eind van de Bergvijver,
geldt tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) een aanlijngebod voor
honden . In dit gebied mag gedurende deze periode dus alleen met honden
gewandeld worden als deze aan de lijn gehouden worden. Het aanlijngebod
wordt aangegeven met kleine groene bordjes aan het begin van ieder pad:
8 bordjes aan de westkant van de snelweg, en ook 8 bordjes aan de
oostkant.
Deze maatregel heeft ten doel om in de broedtijd de rust in het bos en op de
hei en het Geitenweitje zoveel mogelijk te handhaven. Loslopende honden
brengen veel onrust teweeg onder de vogels en zoogdieren, die veelal voor
het menselijk oog niet te zien zijn maar die zich wel degelijk in het gebied
bevinden. In het westelijk deel van Anna's Hoeve, het vijvergebied en op de Berg, mogen honden
het hele jaar loslopen. Dat heeft ook te maken met de tweedeling van natuur- en recreatiegebied
Anna's Hoeve. In het westelijke deel staat de menselijke aanwezigheid voorop: het is er in de
eerste plaats recreatiegebied (in de natuur). Het oostelijke deel van Anna's Hoeve vormt de enig
overgebleven (bijna) onbebouwde verbinding tussen de Gooise natuurgebieden en de rest van de
Utrechtse Heuvelrug. Hier is het dus in de eerste plaats een natuurgebied, waar mensen niettemin
wel mogen wandelen . Maar in het broedseizoen moet de hond er aan de lijn!
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Meijdam komt alsnog praten over Plan Anna's Hoeve
(vrijdag 2 mei 2003)

Provinciebestuurder Henry Meijdam komt alsnog naar Hilversum om te
praten over Plan Anna's Hoeve. Voor de forumdiscussie die de Vereniging
tot Behoud van Anna's Hoeve had georganiseerd op maandagavond 14
april had hij zich te elfder ure moeten afmelden i.v.m. het overleg over de
vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten .
Meijdam vindt het erg vervelend dat hij zijn toezegging niet heeft kunnen
waarmaken. Hij heeft aan de Vereniging gevraagd of het op prijs gesteld
zou worden wanneer hij alsnog naar Hilversum zou komen voor een gemr. Henry Meijdam
sprek over het vastzittende project, met mede-aanwezigheid van de
gemeente Hilversum en van het Goois Natuurreservaat (GNR). Op verzoek
van het verenigingsbestuur zal ook het hoogheemraadschap AGV aan het gesprek deelnemen.
Het gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 6 mei, ditmaal zonder pers en publiek.

(In het gesprek van 6 mei konden de problemen vanzelfsprekend niet worden opgelost, maar zijn
wel enkele goede afspraken gemaakt. / redactie Koerier.)
Inhalen op Weg over Anna's Hoeve wordt aan banden gelegd
(dinsdag 13 mei 2003)

De gemeentebesturen van Hilversum en Laren gaan proberen het aantal ernstige
verkeersongelukken op de Weg over Anna's Hoeve terug te dringen door binnenkort de weg over
de gehele lengte te voorzien van een doorgetrokken middenstreep. Dat betekent in de praktijk een
inhaalverbod voor auto's en andere motorvoertuigen .
Nadat in 1996 het wegdek was vernieuwd (en weer een ietsje verbreed), is op deze weg een
adviessnelheid van 60 km/uur ingevoerd. In 2000 werd in de bochtige stukken deze adviessnelheid verder verlaagd tot 30 km/uur. De wettelijk toegestane snelheid is echter 80 km/uur. De
adviessnelheden worden helaas massaal genegeerd . Doordat de bochten vaak te snel en te ruim
worden genomen, zijn frontale botsingen met ernstige schade geen uitzondering. Ook riskante
inhaalmanoeuvres veroorzaken heel wat aanrijdingen doordat men op onoverzichtelijke punten op
de verkeerde weghelft terechtkomt.
Op dit moment is de middenstreep op enkele min of meer rechte stukken van de weg nog
onderbroken, hetgeen inhaalmanoeuvres uitlokt. Het aanbrengen van een doorgetrokken streep
over de hele lengte van de weg , tot aan de kruising met de Albert Schweitzerweg I OudEemnesserweg, zal wellicht een bescheiden bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Doordat
een groot deel van de weg op het grondgebied van de gemeente Laren ligt, zijn bij het invoeren
van deze verkeersmaatregel beide gemeenten betrokken.
Een betere maar duurdere oplossing zal zijn om in de toekomst de weg recht te trekken, achter de
Berg van Anna's Hoeve langs. Daar ligt nu een fraai wandelpad langs het Laarder Wasmeer, dat
echter op de schop moet voor de waterbodemsanering . Het zal de verkeersweg overzichtelijker en
veel veiliger maken. Bovendien kan de zuidhelling van de Berg dan weer een echt onderdeel
worden van het recreatiegebied .
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Rentmeester Henk Korten over Anna's Hoeve
(vrijdag 30 mei 2003)

In de zojuist verschenen Nieuwsbrief voor begunstigers van het Goois Natuurreservaat was de "column" van rentmeester Henk Korten grotendeels gewijd
aan Plan Anna's Hoeve, door hem nog aangeduid met de door de gemeente
Hilversum inmiddels niet meer gebruikte projectnaam "Hilversum Nieuw Oost".
Wat de rentmeester hierover schreef vindt u hieronder.
Zoals bekend wil het niet zo erg vlotten met de ontwikkeling van Hilversum Nieuw Oost. Daarmee is ook
onduidelijk wanneer het Laarder Wasmeer van zijn decennia oude verontreiniging verlost zal worden, want
de bodemsanering is één van de vele ingrepen die daarmee samenhangt. Stilstand is achteruitgang wordt
wel gezegd, en ook hier lijkt dat te kloppen, nu de herbouw van de rioolzuivering en de nieuwbouw van
woningen onafhankelijk lijken te worden doorgezet. Van het evenwichtige totaalplan dat werd beoogd is dan
geen sprake meer. De Stichting Gooisch Natuurreservaat blijft echter op het vinkentouw zitten, en zal niet
zonder meer kunnen instemmen met negatieve invloeden van verdere verstedelijking. Sterker nog, we
willen het ecologisch knooppunt dat Anna's Hoeve vormt tussen Zuiderheide en Monnikenberg, en tussen
het Gooi en het Utrechtse deel van de Heuvelrug, aanzienlijk versterken.
Gelukkig hebben de gedeputeerden en de provinciale politieke partijen tegelijk oprechte aandacht voor de
problematiek, en onderkennen zij de ernst ervan. In de aanloop naar de statenverkiezingen kreeg het Gooi
van hen veel aandacht. Daarbij maakten de provinciale politici duidelijk dat Hilversum Nieuw Oost
ontwikkeld dient te worden als een integraal project. Ook over de verkeersproblematiek rond Hilversum
wordt op provinciaal niveau gediscussieerd. Diverse gedeputeerden kwamen het knelpunt bij het Mediapark
in ogenschouw nemen, en zeiden daarvoor een oplossing te willen die de natuurgebieden spaart. Ik wens
het nieuwe provinciaal bestuur veel sterkte en wijsheid bij de aanpak van deze moeilijke materie.

Tot zover Henk Korten. Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is het hier
helemaal mee eens.

GNR wil nieuwe vijvers bij Kamrad
(woensdag 4 juni 2003)

Op de website van Groenlinks Hilversum is onderstaand bericht geplaatst. dat we graag onder uw
aandacht brengen.
2 juni 2003 . Ter voorbereiding op een debat met RO-wethouder Niek Kreugel (Leefbaar Hilversum) over de
milieusanering bij Anna's Hoeve, heeft GroenLinks-raadslid Serge Steenman de afgelopen weken
voorbereidende besprekingen gevoerd met onder meer buurtorganisaties en het Goois Natuurreservaat.
Steenman vindt dat Hilversum zich niet alleen moet richten op de aanleg van een nieuwe woonwijk, maar in
de eerste plaats op de milieusanering.

Het GNR is eigenaar van een groot deel van het gebied Anna's Hoeve en daarmee een van de
belanghebbenden. Ter compensatie voor de woningbouw wil het GNR een ecoduct aanleggen om de
kwaliteit van de natuur te vergroten en de ecologische schakel tussen het Goois natuurgebied en de
Utrechtse Heuvelrug te verbeteren.
Tegelijkertijd wil het GNR met dit ecoduct en met het verleggen van de weg over Anna's Hoeve de
recreatieve waarde van Anna's Hoeve vergroten. Dit is nodig om de toenemende beVOlkingsdruk in het
gebied te kunnen opvangen.
Ook wil GNR de Laarder Wasmeren na sanering herstellen in hemelwater-afhankelijke watervennen. Het
probleem is echter dat de gemeente zit met de afvoer van het regenwater en het gezuiverde rioolwater.
DWR, verantwoordelijk voor de waterzuivering van Hilversum, zou dit gezuiverde afvalwater graag in de
Laarder Wasmeren kwijt willen.
Dit is volgens het GNR uit den boze omdat die waterkwaliteit niet gegarandeerd is. Bovendien zou lozing de
vennen periodiek doen overstromen wat ten koste zal gaan van de daar verblijvende diersoorten.
Tijdens een recente werkconferentie heeft GNR wethouder Kreugel voorgesteld eens te onderzoeken of het
mogelijk is om het gezuiverde rioolwater kwijt te raken in nieuw aan te leggen vijvers op het Kamrad.

»

-12Deze vijvers zouden best op natuurlijke wijze kunnen overlopen in de Zuiderheide, aldus GNR-medewerker
Dick Landsmeer. Daarmee zou het gebied ook een betere recreatieve functie kunnen krijgen.
Volgende week dinsdag vergadert de commissie-Stad. Kreugel heeft aangekondigd dat hij daar de huidige
stand van zaken zal bespreken. GroenUnks is zeer benieuwd wat de wethouder met dit voorstel van GNR
gaat doen. Volgens Serge Steen man zou dit onderzoek een nieuwe impuls kunnen zijn om de stagnatie van
Plan Anna's Hoeve te doorbreken.

(De genoemde vergadering van de Commissie Stad is in juni niet doorgegaan. / redactie Koerier)

GNR koestert Laarder Wasmeren
(zaterdag 14 juni 2003)

Het Goois Natuurreservaat blijft grote moeite houden met het
idee om het grootste van de Laarder Wasmeren in de
toekomst (na de waterbodemsanering) open te stellen voor
het lozen van gezuiverd rioolwater. Dat was al bekend, maar
bleek nog eens duidelijk tijdens de openbare vergadering van
het Algemeen Bestuur op 13 juni. Dat bestuur bestaat uit
afgevaardigden van de Gooise gemeenten (burgemeesters,
wethouders en raadsleden), van de provincie Noord-Holland
en van Amsterdam .

Waameen met al het
afvalwater ??

Rentmeester Henk Korten had, met een uitvoerige toelichting,
voorgesteld om het volgende besluit te nemen: " ... met
instemming kennis te nemen van deze notitie, en te besluiten
dat het behoud en het herstel van de oorspronkelijke
venmilieus en het natte heide-ecosysteem uitgangspunt is bij
de planvorming voor de gebieden Laarder Wasmeer en Het
Ven (Laapersheide)." Dit voorstel leidde tot een langdurige
discussie.

Afgevaardigden van de gemeente Hilversum plaatsten vraagtekens bij het te nemen besluit, en
stelden voor om uitsluitend "kennis te nemen van deze notitie" . Het uitdrukkelijk nemen van een
nieuw besluit zou de moeizame besprekingen met de andere betrokkenen bij het Hilversumse
afvalwaterprobleem kunnen schaden . Niet dat zij voorstanders waren van het openstellen van het
Wasrneer voor gezuiverd afvalwater (zoals het hoogheemraadschap AGV/DWR voorstelt), maar
zij wilden niet het risico vergroten dat het GNR door een hogere overheid wordt gedwongen om
een ongewenste oplossing te accepteren, waar in goed overleg misschien een beter compromis
bereikt zou kunnen worden . De rentmeester legde uit dat het GNR onder zware tijdsdruk wordt
gezet, en dat toch minstens de gevolgen voor de natuur bekend zouden moeten zijn als van het
eerder ingenomen standpunt moet worden afgeweken . Hij achtte het zeker niet onmogelijk dat er
uiteindelijk een compromis gesloten moet worden. Hierna ging het bestuur toch akkoord met de
voorgestelde notitie, inclusief het betwiste besluit. Omdat het Algemeen Bestuur pas in december
weer bijeen zal komen, werd het Dagelijks Bestuur gemachtigd om een beslissing te nemen over
het accepteren van een compromis over het afvalwater.
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft in haar vergadering op 12 juni
besloten om geen standpunt in te nemen over het waterplan van AGV/DWR voor het Wasmeer,
en over het door GNR voorgestelde alternatieve plan om het water te lozen in het Kamrad en het
aangrenzende deel van de Zuiderheide ("Blukheiden ). De haalbaarheid van dit alternatieve plan
wordt thans onderzocht.
Het bestuur kan de consequenties van beide plannen niet goed overzien. Het bestuur heeft geen
probleem met het voorstel van AGV/DWR om in de toekomst gezuiverd afvalwater (van goede
kwaliteit) te lozen in de vijvers van Anna's Hoeve, die nu worden gevoed met ongezuiverd water
uit het regenwaterriool. Wel maakt het bestuur zich zorgen over mogelijke overstromingen bij zeer
grote regenval. Ook daarover zijn nog onvoldoende gegevens bekend. Ook is het bestuur bezorgd
over de trage besluitvorming. Het toekomstige waterprobleem is immers al meer dan twee jaar
geleden aan het licht gekomen.

•
-13GNR blijft werken aan één Heuvelrug met schakel Anna's Hoeve
(zaterdag 14 juni 2003)

Vier jaar geleden verscheen de brochure "Heel de Heuvelrug", ontstaan
door samenwerking van de grote natuurbeherende instanties die actief zijn
in de Utrechtse Heuvelrug, van de Grebbeberg tot aan het Gooimeer. In
het Gooi is dat voornamelijk de stichting Gooisch Natuurreservaat. Eind
2001 volgde het rapport "Integraal gebiedsplan voor het noordelijke deel
van de Heuvelrug, fase 1".
Met het zojuist verschenen (concept-) "Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug" is weer
een volgend stapje gezet op de weg naar één Heuvelrug . Het is de bedoeling dat dit Uitvoeringsprogramma later in dit jaar wordt vastgesteld. Het programma noemt en beschrijft een groot aantal
gewenste natuurprojecten in het Gooi en de aangrenzende gebieden. Deze zijn zeer gevariëerd in
soort, grootte, kosten en (dus) in streefperiode van uitvoering. Projecten in en bij Anna's Hoeve
hebben de verzamelnaam "De Groene Schakel" gekregen.
Een aantal kleine natuurversterkende maatregelen is bijeengezet in het "Uitvoeringsprogramma
Ontsnippering 't Gooi". Ook daarin is Anna's Hoeve niet vergeten. In de buurt van snackbar The
Sailor moet onder de Weg over Anna's Hoeve een kleinwildtunnel komen voor dassen en roofdieren. Streefdatum: vóór 2014. Onder de spoorlijn naar Amersfoort moet een kleinwildtunnel
worden aangelegd voor de levendbarende hagedis, rugstreeppad, kamsalamander, heikikker, das
en roofdieren. Ter weerszijden, dus in het bos van Monnikenberg en van Anna's Hoeve, staat de
aanleg van een nieuwe poel op het programma. Streefdatum: vóór 2006. Kostenraming voor
beide projecten: resp. 26.000 en 70.000 euro.
Voor geen van deze projecten is al geld beschikbaar. Maar er bestaan subsidieregelingen, en
waar een wil is, is een weg!

D

(=---=-=\
Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve
maar Is ook bereikbaar via:
www.annas-hoeve.tk

*
MEERKOET
Van een dier mag je eigenlijk niet zeggen dat het zich verveelt - daarmee dicht je het menselijke
gevoelens toe en je kan nooit bewijzen dat het die ook heeft. Maar wat te denken van de meerkoet
in de vijver van het Witte Strandje, eind mei? Op de bekende bedrijvige manier zwom hij naar een
drijvend boomstam metje. Hierop zat een schildpad te zonnen. De koet gaf met zijn snavel een
ferme hak op de rug van de schildpad, die onaangedaan bleef zitten. Daarna klom de vogel met veel
gedoe ook op het boomstammetje, dat daardoor geweldig begon te deinen en gedeeltelijk onder
water verdween - die schildpad moest zich goed vasthouden. De meerkoet ging zich zitten
poetsen. Enkele minuten later werd dezelfde vogel gezien terwijl hij uiterst geconcentreerd in een rechte lijn
een dier achtervolgde dat door het water zwom. Bij
- ---===
nadere beschouwing bleek de achtervolgde een ringslang
te zijn! Na een meter of tien hield de meerkoet het voor _
gezien - ging maar weer eens op huis aan.

---

Overigens huist er in de Oude Poel een meerkoetenpaartje met zes jongen. Andere watervogels worden er door de trotse ouders niet geduld: die
moeten het veld ruimen en dat wordt ze op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt.

,
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Vroege vogels' beloond
met belletjes en fietspompen
Jelle Harder maakt feest van vogelexcursie Anna's Hoeve
door Tom Scherder
HILVERSUM - Zaterdagochtend,
even voor half zes. Het is pikkedonker en steenkoud. 'Normale'
stervelingen draaien zich in bed
,nog een uur of vier om voordat
wordt ontbeten met warme
croissants, een eitje en jus d' 0range. Bij de slagboom op de
llebergerweg, aan de rand van
het bos van Anna' s Hoeve, heeft
zich een vijftiental personen
verzameld. Zij zijn warm uitgerustmet Wanten en mutsen, bij
eentemperatuur van min 2 graden; geen overbodige luxe.
Ze gaan met Jelie Harder, oudvoorzitter van de Vereniging be~
houd,A nna's Hoeve, het bos in
om de allervroegste vogels te
zien en vooral te horen zingen.
Harder kent het gezang van ieder vogeltje. Aan de hand van
hun liederen inventariseert hij
welke vogels in een gebied broeden. Door veel en vaak terug te
komen en op plattegronden aan
te tekenen welke vogels waar
zingen ~een goed beeld te krijg~n van de vogels in een bosgebIed. "Het zijn de mannetjes die
zingen. Zo bakenen ze hun territorium af."
In de~tad.is de merel altijd de
, eerste vogel die zijn bekende
riedel zingt. En meestal wat
vroeger dan in het bos. ,,Als ik
bij mij in de straat de eerste merel hoor, ben ik precies op tijd
voor de eerste merel in het Laarder Wasrneer" , aldus de vogelkenner. Harder inventariseert al
sinds 1966 de vogels in het Laarder Wasrneer.
BijAnna's Hoeve, ~ de buurt
van de lantaarnpalen, begint zaterdagochtend een roodborstje
als eerste met zijn deuntje.

Daarna klinkt het gegak van een
wakkere meerkoet. Het is zaterdag een perfecte dag om vogels
te horen zingen. Het is bijna
Windstil. Ondanks de vroegte
hoor je al verkeer op de A27. "Je
moet niet op maandagmorgen
vogels gaan tellen."
Hoeveel vogelsoorten je hoort,
hangt mede af van de loopsnelheid door het bos; ·Wie te snel
loopt, mist een hoop. Met een
snelheid van twee kilometer per
uur pik je de meeste vogels op.
De volgende zanger in het winterkoninkje. "Luister naar die
mooie thriller. Klein Jantje noemen ze hem ook wel. Het is bijna een rond balletje met een
kopje. Hij zingt de hele dag.
Kleine vogel, groot geluid", vertelt Harder. Het is nog net te
donker om het plaatje van de
vogel in het vogelboek te laten
zien. Daarna volgt het stotende
getuut van een koolmees. Net
een fietspompje. ,,Als het goed
is, is de volgende een tjif-tjaf. Ik
hoop dat we in de buurt van de
oude beuken bij het restaurant
zo een bosuil horen." Die bosuil
houdt zich deze ochtend echter
stil.
Om zes uur 's ochtends, als het
een beetje licht wordt, barst in
Anna's Hoeve een compleet vogelconcert los. De Harder vertelt
bij iedere aria wat van de zanger. Hoe houd je nu al die vogels
uit elkaar? Harder: "Ik heb het
nog geleerd met een oude grammofoonplaat en bandjes. Tegenwoordig zijn daar cd's van. Dan
tik je 'roodborst' in en dan hoor
je hem zingen."
Op één van de bruggen klinkt
het schettertje van een pimpelmees. Kort daarop meldt zich

een goudhaantje. "Dat is het
kleinste vogeltje van Europa.
Die weegt een gram of drie. Je
zou er bij wijze van spreken zes
in een enveloppe kunnen stoppen.
De vogelkenner lijkt de beschikking te hebben over een voorspellende gave. Hij weet welke
vogels er vervolgens te horen is.
"J e bent altijd vooruit aan het
luisteren. Met je oren ben ik al
verder. Maar zelfs Harder wordt
wel eens gefopt worden door
vogels, die andere vogels imiteren. "Ik wist een keer zeker dat
ik een hop hoorde. Dat zou heel
L.eldzaam zijn. Het bleek een
Vlaamse gaai."
De vinkenslag van een vink
wordt gevolgd door het geschetter van een zwarte kraai. Een
grote bonte specht hamert tegen
een boom. Zacht klinkt het belletje van een pimpelmees. In totaal pikt de groep in twee uur
tijd dertig verschillende vogels
op. Dat is een nette score.
Harder: "In het Gooi zijn veel
verschillende vogels. Dat komt
door de grote variëteit van de
natuur. En omdat een bos verandert, hoor je na verloop van
tijd ook weer andere vogels. Een
bos wordt vanzelf ouder. Twintig jaar geleden zag je hier geen
aalscholvers. In het Laarder
Wasrneer zitten wel 110 soorten.
In Anna's Hoeve is een grote
populatie reigers neergestreken,
dat is een leuke ontwikkeling."
Rond half acht zit de vogelexcursie erop. De rust in het bos is
wat teruggekeerd. Harder: "Zo'n
2,5 uur na zonsopkomst is er
een dip, dan gaan de vogels eten
zoeken." Da's geen slecht idee.

Uit dagblad de Gooi- en Eemlander van maandag 14 april 2003.

*

MAPLE LEAF CROSS OP ZONDAG 2 NOVEMBER
Het duurt nog even, maar we melden nu alvast dat de jaarlijkse Maple Leaf Cross in Anna's Hoeve
van de Gooise Atletiekclub op zondag 2 november wordt gehouden. (De najaars-Koerier is dan
waarschijnlijk nog niet bij onze leden.)
De Gemeente Hilversum heeft afgelopen voorjaar een "Bodemsaneringsplan" opgesteld waarin de
sanering van de Speelweide vermeld stond met uitvoeringstermijn "najaar 2003". In mei is echter
van gemeentezijde vernomen dat deze sanering op z'n vroegst in 2004 zal aanvangen. De Maple
Leaf Cross zal daar dit jaar dus nog geen last van hebben.
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WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER
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peildatum
Half april, begin juni en eind juni is er water vanuit het Laarder Wasmeer ingelaten in de Bergvijver,
om de bronpomp in de Van Riebeeckvijver een handje te helpen bij het op peil houden van de
Speelweidevijver. In de grafiek is dat duidelijk herkenbaar. Bij iedere waterinlaat was bij het dammetje het fenomeen te zien dat het water IIde verkeerde kant op" stroomde, vanuit de Vijver bij het
Witte Strandje naar de Speelweidevijver!

'---

PLAN ANNA'S HOEVE IN HET BURGERJAARVERSLAG 2002
Eind mei presenteerde burgemeester Bakker het Burgerjaarverslag van Hilversum
over 2002. Zo'n verslag, vereist volgens de nieuwe Gemeentewet, beschrijft hoe
de gemeente werkt aan een goede relatie met de burgers. Een stukje uit het verslag:

Het beste uit twee plannen
Plan Anna's Hoeve
Situatie. Tegen het plan voor de ontwikkeling van Hilversum Nieuw Oost was veel weerstand
gerezen. Bij een eerder plan van de gemeente, de zogenaamde Structuurvisie, was dit ook al het
geval. Stukken van Anna's Hoeve zouden worden aangetast, de sportvelden moesten een stuk
opschuiven en de waterzuivering (R WZI) was gepland in beschermd natuurgebied.
Praten. Wethouder Kreugel presenteert in een ingelaste commissievergadering zijn 'denkrichting'.
Hij verenigt het goede uit de twee plannen en presenteert het Plan Anna's Hoeve. In de politiek, bij
sportverenigingen, natuurorganisaties en de woningcorporaties krijgt hij de handen op elkaar.
Actie. In overleg tussen gemeente, provincie, het Goois Natuurreservaat, de Dienst Waterbeheer en
Rioleringen, belangenorganisaties en verenigingen wordt aan de uitwerking van Plan Anna's Hoeve
gewerkt. De haalbaarheid wordt getoetst.
Resultaat. Bijval voor het plan. "Want", zo constateert wethouder Kreugel, "iedereen is een beetje
winnaar."
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ANNA!5 HOEVE
\",

Mijn favoriete plekje is de Anna's Hoeve in Hilversum. Het is voor
mij (als rolstoeler) een plek om me één te voelen met de natuur. Aan
de rand van Hilversum op nog geen tien minuten rijden van mijn
huis. Prachtige variatie aan bomen en struiken en een grote
vijverpartij. Alle jaargetijden hebben iets. Zoals 's winters het
schaatsen. 's Zomers de kinderen op de speelweide. In de lente loopt
de natuur uit en de herfst met al zijn schitterende kleuren. Ja, daar
vind je weer inspiratie en kracht en kom je helemaal tot rust. Ofje
nu jong bent of oud, ieder vindt er wel iets van zijn of haar gading. Je
hoort een specht kloppen, kwakend vliegt er een eend weg. De
jongens hebben plezier bij het vissen. Bij de tweede vijver ligt een
schildpad te zonnen. En 0 ja, de uitgegraven poelen, het wemelt er
van de kikkers en salamanders en een jong konijntje spring verschrikt
weg.

Het zijn mooie paden waar je met de rolstoel goed kunt rijden. Alleen de vraag hoe lang nog want
Hilversum heeft grote plannen om er huizen te gaan bouwen. Zou er weer een mooi stuk natuur
verloren gaan? Gedaan met de rust, de mens rukt op ten koste he/aas van de natuur.
E van Loenen, Hilversum

Bovenstaande lofzang op Anna's Hoeve is overgenomen uit het boek "DOOR MENSEN
GEMAAKT, Cultuurhistorische Waarden in Noord-Holland". Dat boek is in juni 2002 uitgegeven
door de Provincie Noord-Holland, en is geheel gewijd aan de provinciaJe Cultuurhistorische
Waarden kaart. In februari 2002 stond er op de Provinciepagina in de Gooi en Eembode een oproep
om voor dit boek een stukje te schrijven over "uw favoriete plek in Noord-Holland." Het boek
bevat 26 van zulke stukjes, geschreven door bekende en onbekende Noord-Hollanders. Mevrouw
Van Loenen behoort tot de tweede categorie, maar is voor veel wandelaars in Anna's Hoeve geen
onbekende.
Het boek DOOR MENSEN GEMAAKT bevat een thematisch gegroepeerd overzicht van
cultuurhistorische waarden in de hele provincie. Daarbij moest een selectie gemaakt worden,
waarbij Hilversum er nogaJ bekaaid is afgekomen. In de inleiding wordt de architectonische en
stedenbouwkundige vernieuwing van Dudok even aangestipt, en in de tekst van het boek worden
enkele regels gewijd aan de villaparken Nimrodpark, Kannesheuvelpark en Hoogt van 't Kruis.
Voor de rest in het hele boek geen woord over Hilversum .... buiten de hierboven afgedrukte
bijdrage over Anna's Hoeve. Toen die werd geschreven vormde de Schets-Ruijssenaars (met
woningbouw in het Speelweidegebied) nog een bedreiging voor de toekomst van Anna's Hoeve.
Het boek telt 180 bladzijden en is via de boekhandel te bestellen voor € 20 (ISBN nummer 905769-008-X). Het is ook te vinden in de Bibliotheek Hilversum (vak 8, code 719.6).
De volledige Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Holland is gratis te
raadplegen op Internet, via http://chw.noord-holland.nl/

D

{~,

-17-

STICHTSELIJN BEDREIGT ANNA'S HOEVE
Toegegeven, het is allang bekend dat op
hoog bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt
gestudeerd op een nieuwe spoorverbinding
tussen oostelijk Almere en Utrecht, via de
Stichtsebrug. Met aftakking naar Hilversum,
dwars door natuurgebied Anna's Hoeve,
precies in het gebied waar natuurorganisaties werken aan De Groene Schakel tussen
het Gooi en het Utrechtse deel van de
Heuvelrug.

Korten hoef

Toegegeven, het is nog lang niet zover, en
ook het precieze tracé staat nog geenszins
vast.
Maar toch is het even schrikken en slikken,
bij het onder ogen krijgen van een plattegrond waar hij op staat, inclusief het door
ons verafschuwde overstapstation bij de
Nieuwe Poel.
De figuur is een fragment uit de "Integrale netwerkvisie 2015", bijlage bij het Ontwerp Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) 2004-2015.
Citaat uit het Beleidsdocument in dit SMPU:
"Goede spoorverbindingen vormen een belangrijke voorwaarde voor de interne bereikbaarheid
van de Randstad en dus ook Utrecht. Deze zijn nodig voor economische groei.

( ... )
De provincie Utrecht vindt een kwaliteitslag voor het interregionale spoorvervoer noodzakelijk. In
dit interregionale spoorvervoer ontbreken momenteel nog een tweetal schakels. De verbindingen
tussen Utrecht en Almere en tussen Utrecht en Breda zijn van onvoldoende kwaliteit. De eerste
verbinding zal met het in gebruik nemen van de Gooiboog (naar verwachting in 2003) en de
Hanzelijn (2014) verbeteren. Indien echter het zwaartepunt van de woningbouw komt te liggen in
het zuiden van Flevoland (omgeving A27) is de verbinding via de Gooiboog een onaantrekkelijke
keuzemogelijkheid voor reizigers tussen Utrecht en Almere. Een verbinding via de Stichtse Brug
(Stichtselijn) is dan een snellere verbinding tussen Utrecht en Flevoland. De provincie volgt de
ontwikkelingen in Flevoland en zal samen met deze provincie en andere overheden tijdig inspelen
op de gevolgen voor de mobiliteit".
De Stichtselijn (met aftakking naar Hilversum) wordt ook
genoemd in het verkeers- en vervoersplan Noord-Holland,
I
"Ruimte voor mobiliteit", vastgesteld door de (oude)
Provinciale Staten op 17 februari jl. En ook in Hilversumse
beleidsstukken, waar mevrouw Karen Heerschop
verantwoordelijk voor is. Als Wethouder Verkeer moet zij
voor zulke ontwikkelingen minimaal een open oog hebben.
Maar als dagelijks-bestuurslid (secretaris) van het Goois Natuurreservaat zou zij hetzelfde project,
en zeker de zijtak en het overstapstation, moeten verafschuwen. Zo'n spagaat kun je toch niemand
toewensen .....
PROVINCIE

Noord-':"and
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OP BEZOEK BIJ ...

EEN KLEINZOON VAN JHR. J.A.van KRETSCHMAR van VEEN
Op 30 mei 2003 bezochten Meijndert Ruitenberg, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van
Anna's Hoeve, en Kees van Aggelen, bestuurslid van de Historische Kring A1bertus Perk, de heer
N.F. van Kretschmar van Veen, kleinzoon van de laatste particuliere eigenaar van Anna's Hoeve, die
kort voor zijn dood in 193 I het landgoed verkocht aan de Gemeente Hilversum. De heer Nicolaas
Ferdinand van Kretschmar van Veen is 81 jaar en woont met zijn vrouw nog zelfstandig in
Oosterbeek.
Op 30 mei 2003 reden voorzitter en ondergetekende naar Oosterbeek. Het was een warme dag
en omdat de reistijd meeviel, werd besloten om in Oosterbeek nog wat verfrissing te zoeken op
een terrasje nabij de statige villa Quatre Bras in het centrum van die plaats. Op het afgesproken
tijdstip konden we bij de heer en mevrouw Van Kretschmar van Veen aanwezig zijn. Zij wonen in
een vrijstaand huis nabij de spoorlijn (!) Utrecht-Arnhem.
Meijndert had afgesproken dat we zouden komen voor een gesprek over Anna's Hoeve. Hiertoe
hadden wij ons voorzien van de nodige informatie, mappen, foto's enzovoort. De heer des huizes
zei bij voorbaat dat niet hij, maar zijn broer Frederik Gerard Lodewijk Oswald, woonachtig in
A1deburgh (Suffolk) in Engeland, verzamelaar van famil iestukken, over veel meer achtergrondinformatie en papieren zou beschikken. Wij zouden dus met hem contact moeten zoeken. Toch
bleek bij het bezoek in Oosterbeek dat we behoorlijk veel gegevens uit konden wisselen!
De heer Nicolaas van Kretschmar van Veen werd in Hilversum
geboren. Zijn geboortehuis was de statige villa Heidepark aan de
Soestdijkerstraatweg. Zijn vader , Constantijn Leopold Carel was
op 6 januari 1891 te Amersfoort geboren. Deze was ingenieur en
had in Nederlands-Indië gewerkt. Voor korte tijd kwam het gezin
terug naar Nederland. N icolaas zat op een kleine lagere school.
Hij meent zich te herinneren dat deze de Waldorpschool heette.
Op de Curaçaolaan stond inderdaad vroeger een klein schooltje!
Zijn grootvader, Jhr. Ir . J.A. van Kr etschmar van Veen, woonde
aanvankelijk in de villa Boschrand aan de Soestdijkerstraatweg.
Nadat de familie Van den Wall Bake de villa Heidepark had
verlaten, trok Van Kretschmar van Veen in Heidepark. De villa
Boschrand werd toen geschonken om als sanatorium dienst te
doen.
Van Kretschmar van Veen t rad in 1894 in dienst van de N.Z.A.S.M
(Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij) als
opvolger van G.A.A. Middelberg. Hij verbleef verscheidene jaren
in Pretoria. Daar kreeg hij te maken met de Engelsen
(Boerenoorlog), die de spoorwegen van groot strategisch belang achtten. Zij veronderstelden dat
de Boeren zelfs geholpen waren door de N.Z.A.S.M.
In Nederland teruggekeerd was Van Kretschmar van Veen werkzaam bij verschillende andere
spoorwegmaatschappijen. Hij was de eerste directeur van de N.S. (Nederlandse Spoorwegen).
Nicolaas van Kretschmar van Veen herinnert zich villa Heidepark nog heel goed. In de voortuin,
nabij de weg, lag een vijver. (N.B.: Deze bestaat nog steeds en is goed zichtbaar vanaf de openbare
weg.) In de winter van 1927 (?) leerde Nicolaas daar schaatsen. Maar hij vorderde zo snel dat hij

»

-19besloot om zijn schaatskunsten uit te proberen op het laarder Wasmeer. Daar was veel meer
ruimte en het was een stuk rustiger. Helaas voor Nicolaas zakte hij door het ijs. Gelukkig dat het
ter plaatse niet zo diep was, want hij kon weer op het ijs klauteren en met een nat pak naar
Heidepark terugkeren. In latere jaren keerde de familie regelmatig naar Heidepark terug om daar
korte vakanties door te brengen.
Een andere anekdote was dat
grootvader zelf op een ladder
druk bezig was de wingerd van
villa Heidepark te knippen.
Enkele voorbijgangers liepen
zonder toestemming langs de
villa; zij vonden zichzelf heel
belangrijk en deden nogal uit de
hoogte tegen de harde werker.
De man op de ladder zei zoiets
van: 'Wat moet u hier?" De
wandelaars reageerden met: "U
bent maar tuinman, voor ons
bent u te onbeleefd om mee te
praten!" Nadat Van Kretschmar
van Veen van de ladder afgedaald was en zich bekend had
gemaakt dropen de voorbijgangers vol schaamte af.
De jonkheer kon ook op andere
wijze met een kwinkslag iets
verklaren of toelichten. Zo heeft
hij eens een fotoportret laten
maken met gebruik van meerdere spiegels. De foto vertoonde zo een groep mensen,
bestaande uit zes keer dezelfde
persoon. Hij zei vervolgens:
"Hier heeft u een foto van de directie / raad van commissarissen. Zij hebben eenstemmig besluiten
genomen!"
Wij laten kleinzoon Nicolaas onze meegenomen foto's, landkaarten etc. zien. (Meijndert had al
eerder het eerste boekje over de geschiedenis van Anna's Hoeve toegezonden.) Vervolgens komen
we op de toekomstplannen voor Anna's Hoeve. Als Meijndert vertelt over de verschillende
plannen, en dat er bijvoorbeeld volgens de schets-Ruijssenaars ruim 800 woningen moesten
komen, deels in het vroegere familiebezit, zijn de heer en mevrouw Van Kretschmar van Veen met
stomheid geslagen. De clausule van het koopcontract, waarin staat dat Anna's Hoeve niet bebouwd
mag worden, wordt besproken. Zijn zoon , C.LC. van Kretschmar van Veen, ingenieur in Den
Haag, is als erfgenaam zeker alert op de plannen van de gemeente en zal bereid zijn om zonodig
het koopcontract bij de gemeente te memoreren.
Na enkele foto's uitgewisseld te hebben willen we afscheid nemen. De heer Van Kretschmar van
Veen vraagt nog even het volgende: "Zijn jullie geboren Hilversummers? Weten jullie de bijnaam
daarvoor?" Hij herinnerde zich dat men sprak over "knollenjatters" als men het over Hilversummers had. Men moet weten dat de Gooise dorpen vroeger werden omringd door enggronden:
akkers waarop landbouwproducten verbouwd werden.
Kees van Aggelen

-20-

Holland op zin smalst: PLAATSNAMENZOEKER
In het televisieprogramma 'Man bijt hond' gaat de verslaggeefster op zoek naar mensen
die in de meest opmerkelijke plaatsen en gehuchten van Nederland wonen.
Dit bracht ons op het idee om van een aantal fraaie plaatsnamen een puzzel te maken.
Na de oplossing vormen de overgebleven letters een zeer belangrijk waterwerktuig
voor Nederland.
Wij wensen wij u veel succes met deze toer die kriskras door ons land gaat!
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl
Telefoon: 0356214598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

GAD Toezicht en Handhaving:

tel. 035 6991888

(v/h Reinigingspolitie; ma. tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30

U.,

ma tlm do 16.00-16.30 u.)

.....

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve
Gomeento HilYe(lIUm

I. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Restaurant Castellum Novum
5. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoei
x Nieuwe poel

~

YOetpaden

=

veckard. wegen

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

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

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

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. .. ......................................................................... .
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ........................... ~ ................ .

(03-3)

I

Annals Hoeve
Koerier

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

-
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DE ANNA1S HOEVE KOERIER
Jaargang 20, nummer 4, 2003
Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984.
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie.
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt.
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld.

HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
leden:

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168
e-mail gerardpeet@hetnet.nl
Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar mw. c.L.J. TammingaSmeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum, teL 6423 537
J. P. van Hemert, 3 vacatures.

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag.
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar,
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso
Redactieadres:
Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum
Uiterste inzenddatum kopij: I januari 2004

Contributie:
Postgironummer:
Redactie-team:
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve
of www.annas-hoeve.tk
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Van de voorzitter
Arma's Hoeve op RTY Noord-Holland - Gaat u verhuizen?
. .. Met de voeten op tafel en een kop koffie erbij.
Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug.
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Vijver met noodgreep op peil gebracht Hek langs zuidzijde laarder Wasmeer - Schoolkinderen actief in Anna's Hoeve
Waterstand van de Bergvijver.
lezers aan de schrijftafel: Verbijsterd, verontrust over woningbouwplannen OnbebouwdAnna~ Hoeve een feit?
Utrecht "annexeert" A27 door Anna's Hoeve.
Anna's Hoeve: Verboden te zwemmen!
Vrijwilligerswerk in Anna's Hoeve. - Uit het jaarverslag van GNR.
"Goylant ta voet". - Nieuwe natuurgids van Landschap Noord-Holland.
ledenwerfactie Vrienden van het Gooi - Puzzel: Paardensprong
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov.
Oplage: 1100 exemplaren

Omslagillustratie: Rob van 't Hoff

...
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VAN DE VOORZITTER
Op woensdag 8 oktober jl. heeft wethouder Niek Kreugel tijdens een
persconferentie in Castellum Novum bekendgemaakt dat de financiering
voor de sanering van Plan Anna's Hoeve eindelijk rond is. Voor het tekort
van ruim 29 miljoen euro is een oplossing gevonden. Hierdoor kan een
begin worden gemaakt met het schoonmaken van Anna's Hoeve en de
Laarder Wasmeren. En te zijner tijd kan de vervuilde grond van het
van de waterzuivering worden weggehaald. In Anna's Hoeve gaan eerst
de Speelweide en de Speelweidevijver samen op de schop. In een later
stadium volgen dan de overige vijvers.

•

Als vereniging zijn we bijzonder verheugd dat nu eindelijk de kogel door de kerk is.
Ik ben er een groot voorstander van dat de sanering zo snel mogelijk gaat beginnen, want we
hebben er zo lang op moeten wachten. Het hele proces van wikken en wegen over dit megaproject
is al vanaf eind jaren zeventig aan de gang. Misschien is alles in 2015 klaar. Dan zijn we ruim 35 jaar
verder.
In de jaren achter ons hebben we als vereniging met alle partijen zeer zware en pittige gesprekken
gevoerd om onze standpunten over Anna's Hoeve en omgeving duidelijk te maken en erkend te
krijgen. Met voormalig wethouder Nagel gingen we de strijd aan om het Plan-Ruijssenaars. Het plan
is uiteindelijk van de baan en wij hebben daar zeker ons steentje aan bijgedragen. Ook de
forumdiscussie in onze jaarvergadering van april jl. heeft een positieve uitwerking gehad en het
besluitvormingsproces misschien wat versneld. Het belang van een integrale sanering is bij die
gelegenheid duidelijk aan Gemeente en Provincie kenbaar gemaakt.
Het is nog niet duidelijk hoe de herinrichting van Anna's Hoeve na de sanering zal worden. Er is
geld beschikbaar, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Gelukkig is het wettelijk verplicht bij de
herinrichting uit te gaan van de voormalige natuurwaarden. Ik verwacht dat we over de
herinrichting met het GNR, Hilversum en de provincie nog de nodige gesprekken zullen hebben. Er
mogen namelijk na de sanering geen lelijke of slechte plekken in Anna's Hoeve achterblijven of
ontstaan. Anna's Hoeve moet mooi blijven en daar gaan we voor zorgen.
Helaas zal er gebouwd moeten worden in de buurt van Anna's Hoeve, op het terrein van de huidige
waterzuivering, inclusief de Accumulatievijver. Om financiële tekorten te compenseren zijn de
inkomsten uit woningbouw onmisbaar. De totale kosten van Plan Anna's Hoeve zijn immers een
veelvoud van de hierboven genoemde 29,5 miljoen. Ik ben niet enthousiast over het voorgenomen
aantal woningen, 700 à 800, maar ik besef dat het niet anders kan. De druk die de nieuwe
bewoners op Anna's Hoeve gaan leggen zou wel eens erg groot kunnen zijn. Deze intensieve
recreatie zal in goede banen geleid moeten worden zodat de natuur er zo min mogelijk onder lijdt.
Een oplossing voor de grote problemen van de berging
van regenwater bij langdurige neerslag en van de infiltratie van gezuiverd afvalwater lijkt nog niet voorhanden. Maar gezien de recente snelle ontwikkelingen
ben ik ervan overtuigd dat de oplossing niet lang meer
op zich laat wachten. De vijvers van Anna's Hoeve
kunnen mogelijk een rol spelen bij de infiltratie van
gezuiverd afvalwater uit de nieuwe RWZI. Bijkomend
voordeel is dan dat er in 'onze' vijvers altijd water zou
staan. In droge perioden zou er dan niet zo snel een
watertekort zijn.

»

-4Ik weet zeker dat de toekomst voor Anna's Hoeve positief is. Bij de eerste saneringswerkzaamheden zal er een hek komen om Speelweide en Speelweidevijver. Maar we moeten verder vooruit
kijken: na de sanering zal het er schoon zijn en er zal uiteindelijk een prachtig mooie Speelweide
met vijver worden herschapen. De natuur herstelt zich zo snel, ook op Anna's Hoeve. De
vereniging zal ervoor zorgen dat met onze wensen rekening wordt gehouden.
Om ons prachtige Anna's Hoeve aan een breder publiek te laten zien zijn er op zaterdag 6
september en zaterdag 18 oktober georganiseerde rondwandelingen geweest. Samen met Jan Deijs
heb ik op die dagen een kleine, maar zeer geïnteresseerde groep belangstellenden mogen
rondleiden. De rondwandelingen begonnen om 10 uur en eindigden om ongeveer 12 uur.
Opvallend vond ik dat de mensen al veel van Anna's Hoeve afwisten, waarschijnlijk via de media,
maar niet of nauwelijks in het gebied bekend waren. Veelgehoorde reacties waren dan ook: "wat is
dit een mooi gebied, zo dicht bij Hilversum". In het voorjaar zal ik weer een tweetal wandelingen
houden. U bent van harte welkom.
Voor de nieuwe Koerier wens ik u veel leesplezier.

-
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Meijndert Ruitenberg
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Naar aanleiding van het rondkomen van de financiering van de saneringsplannen is op woensdagavond 8 oktober (met herhalingen op 9 oktober overdag) op TV NoordHolland een interview uitgezonden met gedeputeerde A1bert Moens, aan
wie het voor een belangrijk deel te danken is dat de betrokken partijen
toch een oplossing hebben gevonden voor een (naar het scheen) vrijwel
onoplosbaar probleem. Na het interview werd nog even een stukje Anna's
Hoeve getoond, waarbij zowaar ook twee van onze boswerkvrijwilligers,
Kristin van 't Hoff en Meijndert Ruitenberg, even in beeld kwamen.
Op vrijdag I 7 oktober om kwart voor één is op Radio Noord-Holland een reportage van 9 minuten
over Anna's Hoeve uitgezonden, eveneens naar aanleiding van de op handen zijnde sanering. Dit
programma-onderdeel bestond grotendeels uit een interview met secretaris Gerard Peet.

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

ER ZIJN NOG PROBLEMEN TE OVER OM OP TE LOSSEN ...

MET DE VOETEN OP TAFEL EN EEN KOP KOFFIE ERBIJ
Goed nieuws: de financiering voor het Plan Anna's Hoeve is rond! Er
is een oplossing gevonden voor het enorme begrotingstekort van
ruim 29 miljoen euro. Op 8 oktober jl. werd dit nieuws tijdens een
persconferentie met groot genoegen gepresenteerd door wethouder
Kreugel van de gemeente Hilversum, de heer Korzelius van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de heer Moens, gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, en de heer Korten van het Goois
Natuurreservaat.
De financiering was een struikelblok geworden toen bleek dat het Rijk zijn deel van 90% van de
totale kosten niet meer wilde betalen, een beslissing waartegen Gedeputeerde Staten NoordHolland misschien nog beroep zullen aantekenen bij de Raad van State. De gevonden oplossing
houdt in dat de Provincie, het AGV en de gemeente Hilversum zich financieel garant stellen voor
29,5 miljoen euro. Volgens gedeputeerde Moens is er sprake van een "kasritmeverschil" tussen het
Rijk en de uitvoerders van het Plan Anna's Hoeve: het idee is dat het Rijk achteraf over de brug
komt, en dat de drie genoemde partijen de voorfinanciering doen. Na akkoord van Provinciale
Staten, de Hilversumse gemeenteraad en het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap kan
met de uitvoering van het Plan Anna's Hoeve begonnen worden.
Het doortastende besluit van Gemeente, Provincie en Hoogheemraadschap kan beschouwd
worden als een gevolg van de sanering van de leeuwenkuil, één van de laarder Wasmeren,
afgelopen augustus. Door de extreme droogte was dit ven droog komen te staan, met barsten in
het bodemslib tot aan de zandige ondergrond. Het Goois Natuurreservaat achtte het gevaar
aanwezig dat er bij nieuwe watertoevoer via die scheuren verontreinigd materiaal in het grondwater terecht zou komen. Na spoedoverleg met de provincie en het AGV is de leeuwenkuil toen
in enkele weken gesaneerd, een operatie van ca. 450.000 euro. Hiervan is 1096 betaald door het
AGV en 9096 voorgefinancierd door de provincie.

Een plekje in het Laarder Wasmeer
(tekening: Rob van 't Hoff)

Bij de start van deze deelsanering hebben Provincie, Hoogheemraadschap, de gemeenten
laren en Hilversum en het
Goois Natuurreservaat met
elkaar afgesproken dat zij niet
lijdzaam procedures kunnen
afwachten. Daarvoor is de
situatie te ernstig. Op voorstel
van gedeputeerde Moens besloot men door te gaan op de
ingeslagen weg en de sanering
van het hele gebied uit te
voeren met voorfinanciering
door de provincie, in de hoop
dat het Rijk later alsnog zijn
aandeel betaalt.

»

-6AI eerder, in juni 2002. is er een fikse knoop doorgehakt door wethouder
Kreugel. Het Hoogheemraadschap had de gemeente laten weten dat ze
een locatie moest aanwijzen voor een nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie
en wel vóór november, anders zou het AGV zich genoodzaakt zien op de
oude locatie nieuwbouw te plegen. Doorslaggevende factor hierbij was de
leeftijd van de huidige RWZI-installatie: die begint op zijn eind te lopen. Om
te kunnen voldoen aan verscherpte wettelijke zuiveringseisen, met name
voor stikstofverwijdering, moest er in 2006 een nieuwe zijn. De gemeente
zat nog volop in het gekrakeel over het Plan-Ruijssenaars, dat allerwegen
op grote weerstand stuttte, en zag zich gedwongen tot snelle actie. Wethouder Kreugel heeft toen vanwege het geringe maatschappelijke draagvlak
het Plan-Ruijssenaars afgeblazen en voorgesteld om zoveel mogelijk aan de
huidige gebiedsindeling vast te houden. Er is een plaats voor de nieuwe
Niek Kreugel
RWZI-installatie aangewezen aan de rand van het Wasmeergebied. Verder
is besloten dat de noodzakelijke woningbouw moest plaatsvinden op het oude RWZI-terrein,
inclusief de Accumulatievijver, die gedempt zal worden, en dat natuur- en recreatiegebied Anna's
Hoeve niet ten prooi zou vallen aan bebouwing.

SAMENVATTING VAN DE MEDEDELINGEN OP DE PERSCONFERENTIE
Alle waterbodems worden gesaneerd. Er wordt een nieuwe RWZI gebouwd in de noordpunt van
de voormalige sportvelden; deze moet in 2006 draaien. Daarna wordt de oude installatie
afgebroken, en na sanering van die plek worden daar 700 woningen gebouwd. Ook het renoveren
van het bestaande sportcomplex en het herinrichten van de natuurgebieden zijn opgenomen,
inclusief het versterken van de natuurwaarden, speciaal in oostelijk Anna's Hoeve, dat de verbinding
vormt tussen het Gooise en Utrechtse deel van de Heuvelrug. Er is echter nog geen geld voor het
verleggen van de Weg over Anna's Hoeve, laat staan voor een ecoduct over die weg.
De natuur zal zeker niet het stiefkindje worden, en aan de stedelijke contourgrens in het Streekplan
zal strikt de hand gehouden worden. In Anna's Hoeve zal de sanering van de Speelweide en die van
de vijvers tegelijk gebeuren, zodat het gebied niet twee keer achtereen hoeft te worden afgesloten.
Voor het probleem 'Waar blijven het
regenwaterrioolwater en het gezuiverde rioolwater na sanering van de Laarder Wasmeren ?" was nog geen oplossing. Wel zijn de betrokken partijen en
het GNR het nu eens over de grootte
van het probleem. en hebben ze de
vaste intentie om daar nu snel samen uit
te komen. Men blijft proberen een oplossing te vinden waarbij alle vier de
Wasmeren alleen maar met regenwater
vanuit de lucht worden gevoed.
Het vervuilde slib van de waterbodems wordt afgevoerd, maar de vuile grond van de Speelweide
en van het oude RWZI-terrein en omgeving wordt op gecontroleerde wijze opgeslagen op de
voormalige wielerbaan en de voormalige sportvelden. Ook grond die vrijkomt bij saneringen in de
te renoveren wijk liebergen moet daar worden geborgen. Alles bij elkaar is dat erg veel grond,
maar wethouder Kreugel gaat ervan uit dat dit op aanvaardbare wijze landschappelijk kan worden
ingepast.

»
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EEN CITAAT UIT HET PERSBERICHT
"Deze gezamenlijke aanpak van de verschillende projecten levert vele voordelen op voor de
stedenbouw, de natuurontwikkeling en het milieu.
De waterbodemsanering heeft positieve effecten voor de waterkwaliteit. Door deze sanering is het
tevens mogelijk om een deel van de plassen in het gebied te gebruiken voor de berging en infiltratie
van regenwater en grondig gezuiverd afvalwater. Dit biedt kansen om de verdroging in het Gooi
tegen te gaan.
De bodemsanering en de herplaatsing van een compacte rioolwaterzuivering op een andere plek in
het plangebied maken ruimte voor de bouw van circa 700 woningen."
Tot dusver ons verslag van dit geweldige nieuws. Toch moeten we niet te vroeg juichen, want zoals
ook in het persbericht werd gezegd: "Het project Anna's Hoeve wordt qua complexiteit, omvang
en kosten een van de grootste saneringsprojecten in Nederland." De uitvoering ervan wordt een
heidens karwei. Hoe lang het allemaal zal duren is nog onbekend. En er moeten nog zoveel
problemen worden overwonnen. Maar in goed overleg moet het lukken, of zoals de rentmeester
van het GNR het uitdrukte: met de voeten op tafel en een kop koffie erbij.
Hieronder volgt een schets van nog te nemen hindernissen.
~
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BIJ DE GEMEENTE HILVERSUM

,<

Over het aantal woningen dat in Plan Anna's Hoeve
gebouwd zal worden bestaat nog geen duidelijkheid.
Nu eens wordt gesproken over 700, dan weer over 800. Deze
discrepantie wordt veroorzaakt door het feit dat er nog geen gedetailleerde ontwerpen voor de huizen zijn . Het aantal komt tussen de
700 en 800 te liggen. Wanneer precies met de bouw kan worden begonnen, is afhankelijk van het tijdstip waarop het AGV zijn oude terrein zal verlaten, waarna daar eerst de bodem nog moet worden gesaneerd. Het is dus ook niet bekend wanneer de woningbouw klaar
zal zijn. De gemeente hoopt zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen,
ten eerste omdat met de opbrengst van woningbouw een deel van de
de kosten van Plan Anna's Hoeve kunnen worden gedragen. en ten tweede omdat de Hilversumse
woningnood dan ietwat kan worden gelenigd en minder mensen Hilversum zullen verlaten.
i

Na verwijdering van de immense hoeveelheden verontreinigde grond en slib zal er ter opvulling
heel veel schone grond nodig zijn. De Accumulatievijver is een goed voorbeeld: na verwijdering van
het water en het vervuilde slib blijft een enorme kuil over, die moet worden opgevuld. De gemeente overweegt daarom zand uit het Groot Wasmeer te halen, want als het zand van ver moet
komen is het veel duurder. Hierover moet natuurlijk nog overleg
gepleegd worden. Verder zal geprobeerd worden de vervuilde grond
zo goed mogelijk te scheiden van de schone grond bij de saneringsoperaties.
Goed overleg is noc/ig. ...

»
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BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT
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De manier waarop momenteel in het Gooi met water wordt omgegaan werkt
daling van het grondwaterpeil en daardoor verdroging van het gebied in de hand.
Er wordt namelijk water opgepompt, na bewerking door Hydron door de consument gebruikt, afgevoerd naar de RWZI en in gezuiverde vorm in het Gooimeer
geloosd. Om die verdroging tegen te gaan zou het effluent (= gezuiverd afvalwater) in de grond moet worden teruggestopt, maar dan moet de waterkwaliteit heel hoog zijn.
Om dit te bereiken is een hypermoderne membraanbioreactorinstallatie nodig, die afvalwater zo
schoon maakt dat er geen bacteriën of zwevende deeltjes meer in zitten (alleen oplossingen, bij
voorbeeld van fosfaten, blijven achter).

Er draait nu in Hilversum-Oost een proefopstelling van zo'n MBR-installatie. De MBR werkt nog
niet optimaal, dat wil zeggen voor een goed eindproduct moeten nog chemicaliën worden
toegevoegd. Maar er wordt veel ervaring mee opgedaan, sprak de zegsman diplomatiek. Maar dan
de bestuurlijke haken en ogen: een MBR-installatie is duurder dan een conventionele; het Algemeen
Bestuur van het Hoogheemraadschap vindt dat alleen voor een MBR-installatie mag worden
gekozen als het effluent wordt geïnfiltreerd. Maar... er zijn niet genoeg infiltratieplaatsen. Iedere
dag wordt er 10.000 kubieke meter drinkwater gebruikt. Dat water wordt door Hydron niet
allemaal op dezelfde plek opgepompt en kan na zuivering ook niet allemaal op dezelfde plek
worden geïnfiltreerd; het moet over een groot oppervlak worden verspreid.
Bij het AGV doet men zijn best om infiltratieplaatsen te
scheppen. In het kader van het plan Laarder Wasmeren /
Wateren 11 worden naast de vijvers van Anna's Hoeve ook de
bodems van Riebeeckvijver, Laapersvijver en het ven in
Hilversum Zuid-Oost schoongemaakt, en waarschijnlijk ook
het zogenaamde Watergat, een overstort in Hilversum ZuidOost. (Het Watergat werd niet genoemd in het saneringsplan;
voor de sanering ervan moet de provincie nog toestemming verlenen.) De gelegenheid van deze
sanering wordt aangegrepen om de genoemde vijvers waterdoorlatend te maken, zodat er te zijner
tijd misschien infiltratie kan plaatsvinden.
Afhankelijk van de besluitvaardigheid van de gemeente Hilversum, zal tussen december 2003 en
april 2004 waarschijnlijk worden gekozen voor een MBR-installatie of een conventionele. Indien
men zich gedwongen ziet tot een keuze voor de laatste, zal het effluent als vanouds worden
geloosd op het Gooi meer en kan er dus geen infiltratie plaatsvinden. Dit zou een gemiste kans zijn,
zo vindt ook het Hoogheemraadschap. In het licht van deze hele problematiek is nog helemaal niet
zeker of de nieuwe installatie in 2006 al in gebruik genomen kan worden.

BIJ HET GOOIS NATUURRESERVAAT (GNR)
Er is een ecohydrologisch herstelplan met ideeën voor de herinrichting van
het Wasmeergebied vastgesteld. Inmiddels is er echter zoveel gebeurd
(bekendmaking van denkrichting "Plan Anna's Hoeve", het voornemen om
een "MBR"-RWZI te bouwen, ervaring met sanering van de Leeuwenkuil)
dat dit plan door het Goois Natuurreservaat nog eens goed tegen het tegen het licht wordt
gehouden. Men denkt in de komende maanden een definitief plan, ook voor Anna's Hoeve, te
kunnen produceren - ideeën zijn er genoeg en er wordt over meegedacht door het Bureau Vista en
de Universiteit van Amsterdam.

»
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-9Om de gehele planvorming en uitvoering gladjes te laten verlopen is het noodzakelijk dat de
projectstructuur en -organisatie voor de gehele aanpak van het gebied glashelder is. Het GNR vindt
dat de provincie, die toch het grootste deel van de financiering op zich heeft genomen, het initiatief
zou moeten nemen en de regie over het totale project zou moeten voeren.
Voor zover er in de Laarder Wasmeren kunstmatig water wordt iningelaten is dat afkomstig van Hydron
(tegen betaling!). Het water is schoon,
maar het wordt gemengd met een
flinke hoeveelheid regenwater uit het
Hilversumse regenwaterriool. Dat
water is helaas min of meer verontreinigd. Na de sanering van de Laarder Wasmeren wil het GNR alleen
nog maar echt hemelwater in de
vennen laten neerkomen. Het effluent
dat de nieuwe RWZI-installatie gaat
leveren is niet schoon genoeg, dat wil
Een plekje in het Laarder Wasmeer
zeggen te voedselrijk voor de vennen
(tekening: Rob van 't Hoff)
in een arm heide-ecosysteem. (Ook
het ecosysteem van een grondwaterven, zoals het Groot Wasmeer nu is, is niet bestand tegen voedselrijk water: het water zakt
misschien wel weg maar de voedingsstoffen blijven achter.) Hemelwater is minder voedselrijk en
verstoort het ecosysteem niet; voor zover er door hemelwater een te grote verzuring optreedt is
daar iets tegen te doen, bijv. door toevoeging van een kleine hoeveelheid grondwater. Het AGV
zou effluentwater van regenwaterkwaliteit kunnen produceren, maar vindt dat te duur.
Het standpunt van GNR met betrekking tot kunstmatige watertoevoer in zijn natuurgebieden is als
volgt: Behoudens plekken waar door een oerlaag in de bodem regenwater blijft staan, is het oorspronkelijke Gooi een karakteristiek droog natuurgebied. Als er op allerlei plekken aan de oppervlakte ander water dan hemelwater wordt ingelaten, zal het Gooi een andersoortig natuurgebied
worden. Het is één van de belangrijkste doelstellingen van het GNR om het Gooi in zijn
oorspronkelijke vorm te bewaren, als droog natuurgebied.
Om diezelfde reden wil het GNR geen spaarbekkens voor gezuiverd afvalwater of voor regenwater
uit het riool in zijn terreinen hebben. Het GNR zou liever niet betrokken willen worden in de
discussie over de afvoer van water, omdat het er feitelijk niets mee te maken heeft. Men vindt dat
de verdroging van (de randen van) het Gooi, dat wil zeggen de gedaalde grondwaterstand, zeker
bestreden dient te worden, maar niet door waardevol voedsel arm natuurgebied te gebruiken als
intiltratiegebied. Men is de mening toegedaan dat zich binnen de stedelijke grenzen veel plekken
lenen voor waterafvoer in de grond. Om te beginnen zou de betonnen bak van de Raadhuisvijver
bij wijze van spreken kunnen worden vervangen door een doorlaatbare bodem. Verder is er,
bijvoorbeeld in de wijk Kamrad, veel ruimte voor de aanleg van waterpartijen waar niemand last
van zou hebben en die door het AGV keurig netjes zouden kunnen worden bijgehouden. Daarnaast
zou zogenaamde "diepte-infiltratie" een uitstekende oplossing zijn. Daarbij wordt het water door
middel van een buis ondergronds geïnjecteerd. Maar daarvoor zouden de kosten volgens AGV te
hoog zijn.
De uitgesproken mening over de watertoevoer in GNR-gebied, in casu het Laarder Wasmeergebied, hangt samen met de toekomstige inrichting van het gebied. Men wil de gelegenheid van de
sanering aangrijpen om te komen tot het landschap van vóór de grote vervuiling, dat zonder al te
veel menselijk ingrijpen in stand kan worden gehouden. Oorspronkelijk was het plan om
>>

-10- - - - - - - - - - - - -- na sanering in de drie vennen
Aspectbepalende planten: oeverkruid kleine zonnedalNJ dophei
Leeuwenkuil, Langewater en
wtbloemge waterranonkel
Vuilwaterplas een bentonietknolrus
wtte sna~lbies
klokjesgentiaan
of trisoplastlaag (= ondoorvlotlerde bies
waterveenrms
~elstengelige waterbies
veJdrus
laatbare kleibodem) aan te
Dieren:
brengen. Het Groot Wasgeoorde fuut
WilMtsnuitlibel
ringslang
dodaars
meer, het vierde ven, zou zo'n
baars
~nglazenmaker
heikikker
laag niet krijgen en een grondwaterven moeten blijven. Maar
dit plan is misschien van de
baan omdat er veel meer verontreiniging is dan in eerste
instantie werd aangenomen.
(afbeelding uit een AGV-publicatie)
Daar komt bij dat misschien de
tientallen hectares vervuilde vloeiveldjes ook schoongemaakt worden. Hierdoor zou er veel meer
vegetatie verdwijnen , waarna er een stuifzandlandschap zou ontstaan. Als een stuifzandgebied de
uitgangssituatie is moet er misschien voor worden gekozen om juist het Grote Wasmeer te
herstellen als oorspronkelijk heideven en het daarvoor een ondoordringbare bodem te geven, en
de kleinere drie vennen na sanering deel te laten uitmaken van het stuifzandlandschap.

Ten aanzien van Anna's Hoeve is het GNR zich
ervan bewust dat het een geliefd recreatiegebied is, waarin na de sanering zo min moge-lijk moet worden veranderd (waarbij men ook
nog in het achterhoofd houdt dat de waterpartijen door Dudok zijn ontworpen). Hoewel
De oudste waterpartij in Anna~ Hoeve
Anna's Hoeve met haar vijvers natuurlijk niet
kan worden aangemerkt als typisch Goois
natuurgebied, is het GNR geen voorstander van uitbreiding van de waterpartijen. Het kan echter
nodig blijken dat er een vijver bij komt. Het GNRzou graag zien dat de Speelweidevijver ook een
grondwatervijver wordt, net als de andere. Dat maakt de waterstand ook in droge zomers
stabieler. Teneinde tegemoet te komen aan de wens van AGV om meer water te infiltreren is het
GNR bereid te onderzoeken of, daar waar landschappelijk aanvaardbaar, de hellingen van de
oevers van alle vijvers flauwer kunnen worden gemaakt. Lange, flauwe oevers hebben namelijk een
groter infiltrerend oppervlak.

UllVOERINGSPROGRAMMA NOORDELIJKE HEUVELRUG
Het Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug, een plan op initiatief
van het Goois Natuurreservaat en andere terr einbeheerders van de
noordelijke Heuvelrug, is klaar. Het is op 27 oktober as. openbaar
gemaakt door GNR-voorzitter Patrick Poelmann tijdens het symposium
"20 Gemeenten, I Heuvelrug". Vervolgens is het ook aangeboden aan de
de provincie Noord-Holland.
Het Uitvoeringsprogramma beschrijft een groot aantal gewenste natuurprojecten in het Gooi en de aangrenzende gebieden. Projecten in en bij
Anna's Hoeve hebben de verzamelnaam "De Groene Schakel" gekregen.
In de volgende Koerier(s) zullen we hier zeker uitgebreid op terugkomen.

De Heuvelrug: van de Grebbeberg (rechtsonder) tot het Gooimeer (linksboven)
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET.....
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website.
Uiteraard zijn er op de site ook berichten geplaatst over de sanering van de leeuwenkuil en de
finandering van Plan Anna's Hoeve. Daarover hebt u voorin dit blad uitgebreid kunnen lezen.

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

Vijver met noodgreep op peil gebracht
(maandag 4 augustus 2003)

Vandaag heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) met een noodgreep de
Speelweidevijver weer op een aanvaardbaar peil gebracht. Dat is gebeurd door met een mobiele
pomp ca. 10 cm. water vanuit de Vijver bij het Witte Strandje over te pompen naar de hoger
gelegen Speelweidevijver. Doordat die kleiner is dan het achterste vijvercomplex van Anna's
Hoeve, steeg die vijver ruim 20 cm. tot een peil van 216 boven NAP. Dat is slechts enkele
centimeters beneden het streefpeil waarbij de vijver helemaal gevuld is.
Voordat deze noodgreep mogelijk was, heeft men tien dagen lang Wasmeerwater ingelaten in de
Bergvijver. Daarmee steeg het peil in het lage vijvercomplex van 188 tot 200. Om het vollopen van
de Speelweidevijver vanuit de lage vijvers vanzelf te laten gebeuren zou het peil tot boven 220 cm
hebben moeten stijgen. Want het dammetje staat vast ingesteld op een doorstroom hoogte van
220 cm. Onder normale omstandigheden stroomt het water van de Speelweidevijver naar de
lagere vijvers. In de afgelopen maanden is het diverse malen gebeurd dat de stroomrichting
andersom was, dank zij ingelaten Wasmeerwater. Onder de huidige omstandigheden is het echter
niet meer verantwoord om meer water aan het Laarder Wasmeer te onttrekken dan
strikt noodzakelijk is. Het Wasmeer is weliswaar veel groter dan de vijvers van Anna's
Hoeve, maar het heeft intussen als gevolg van de droogte ook al een alarmerend lage
waterstand bereikt. Vandaar dat men ditmaal is gaan pompen. Met een resterend peil
van 190 cm staan ook de lage vijvers nu nog op een acceptabel niveau.
In de Van Riebeeckvijver staat een pomp waarmee grondwater kan worden opgepompt om de vijvers van Anna's Hoeve in droge perioden op peil te houden. Tegen de
huidige omstandigheden (hoge temperaturen en wekenlang geen regenval van betekenis) is deze pomp echter bij lange na niet opgewassen. Zonder watertoevoer daalt het
peil van de vijvers nu met ca. 3 centimeter per dag. Als het warm en droog blijft, en
daar ziet het naar uit, kan dus over ongeveer twee weken een kritieke situatie ontstaan:
droogvallende vijvers, zonder de mogelijkheid om nog ergens voldoende water
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bodemslib is zwaar giftig, zodat mensen en dieren er beter niet mee in aanraking kunnen komen.
Bovendien kunnen in het drooggevallen slib reacties optreden die doorsijpelen van de gifstoffen
naar het grondwater versnellen. Ook dat is minder gewenst. Zolang de vijverbodems niet zijn
gesaneerd, kunnen de gifbodems het beste nat blijven. Als het niet heel hard en heel lang gaat
regenen, zou dat binnenkort wel eens onmogelijk kunnen worden.

Hek langs zuidzijde Laarder Was meer
PROVINCIE

(dçmderdag 4 september 2003)

;

Langs de zuidzijde van het Laarder Wasrneer, achter het restaurant en
de Berg van Anna's Hoeve, wordt op dit moment een hek geplaatst.
Over dit hek werd van het Goois Natuurreservaat het volgende vernomen:

Noord-!:"and

"Dit hek komt er op voorschrift van de provincie. Door het droogvallen van een deel van de vrij
toegankelijke (giftige) sliboevers van het Groot Wasmeer langs de oude Liebergerweg en door de
start van de sanering, is ons natuurgebied Laarder Wasrneer door het bevoegd gezag, de
provincie, tot verboden gebied verklaard voor iedereen. AGV/DWR heeft dat als opdrachtgever
voor de sanering maar uit te voeren. Alleen de aannemer mag er werken en is vanuit de
wetgeving verantwoordelijk voor alles wat er in het gebied gebeurt.
Er is door de provincie i.s.m. GNR gekozen voor een permanent hek langs de zuidzijde van het
Wasrneer, omdat de intentie sinds vorige week donderdag is om de sanering nu door te zetten.
Een tijdelijk bouwhek werd daarom minder geschikt geacht.
Uiteraard hopen wij dat de sanering van het gehele Laarder Wasrneer niet te lang op zich laat
wachten. Daarna zal wat ons betreft de omheining van het gehele Laarder Wasmeer opnieuw
worden bezien."

Schoolkinderen actief in Anna's Hoeve
(donderdag 23 oktober 2003)

Doordat op 10 oktober de heide kletsnat was van de regen, moest helaas worden besloten de
voor die middag geplande jaarlijkse heide-actie met de Nassausehooi af te blazen. Of zo'n actie
alsnog zal plaatsvinden (en zo ja: wanneer) is op dit moment nog niet bekend.
De 26 bovenbouwleerlingen van de Jan van Rijckenborghschool hadden op donderdagochtend
23 oktober meer geluk. Onder een stralende hemel waren ze van kwart voor tien tot kwart voor
één actief in natuurgebied Anna's Hoeve, samen met de leerkracht, vijf moeders, en twee "nietboswachters" (vrijwilligers van onze Vereniging) . Tijdens wandelingen door Anna's Hoeve werd er
van alles verteld en bekeken. Gedurende anderhalf uur (inclusief een rust-, eet- en drinkpauze)
werd er enthousiast gewerkt om de heide in Anna's Hoeve open te houden. Het enige minpuntje
was de kou, vooral in het begin van de ochtend. Deze actie was alles bij elkaar een groot succes,
en lijkt zowel voor de school als voor onze vereniging in volgende schooljaren zeker voor
herhaling vatbaar.
De Jan van Rijckenborghschool is een allang bestaande, kleine regioschool, tegenwoordigd
gevestigd in een schoolgebouw aan de 's-Gravesandelaan in Hilversum. De school heeft banden
met het Lectorium Rosicrucianum (Rozenkruisersgenootschap).

D
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Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve
maar is ook bereikbaar via:
www.annas-hoeve.tk
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WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER
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De grafiek toont duidelijk het effect van de extreme droogte in de afgelopen maanden. In de vorige
Koerier is al gewezen op de waterinlaat vanuit het laarder Wasmeer die half april. begin juni en
eind juni plaatsvond. In deze Koerier vindt u onder "Eerder gepubliceerd via Internet" een bericht
over de waterinlaat van 4 augustus. Een deel van het ingelaten water werd direct vanuit de Vijver
met het Witte Strandje doorgepompt naar de droogvallende Speelweidevijver. Op 15 augustus
werd er opnieuw water naar de Speelweidevijver gepompt. Dit alles is goed in de grafiek te zien.
De regenval in september bracht wel de
Speelweidevijver weer op niveau, maar
was niet voldoende om veel water via het
dammetje te laten doorstromen naar de
lage vijvers. Gelukkig was half september
weer een bescheiden waterinlaat vanuit
het Wasmeer mogelijk. Daarna begon
echter een nieuwe periode van droogte
waarin het peil in de lage vijvers zakte tot
onder de 150.
Begin oktober vielen er een paar flinke
buien waardoor er via het dammetje weer
wat toevoer was. maar na een paar dagen
met motregen werd het opnieuw droog.
Het valt te hopen dat er de komende weken
flink wat regen valt om alle vijvers weer op
een acceptabel niveau te brengen vóór het
begin van een eventuele vorstperiode.

De Speelweidevijver (hier redelijk gevuld)
heeft in de zomermaanden meermalen
met watertekort te kampen gehad De
Jlslurf' naar het dammetje kwam dan
grotendeels droog te liggen.
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LEZERS AAN DE SCHRIJFTAFEL
VERBIJSTERD, VERONTRUST
OVER WONINGBOUWPLANNEN
Bij deze spreek ik mijn verbijstering. verontrusting uit omtrent de dreigende woningbouwplannen
rond Annas Hoeve.
Ikben er faliekant tegen, ik zeg ook 't Gooi is volgebouwd; Almere is toch niet voor niets gekomen
om de bevolking vanuit 't Gooi en de Randstad op te vangen?
Er zijn meerdere regios waar de woningzoekenden moesten uitwijken omdat de steden volzaten,
zoals van Den Haag naar Zoetermeer en van Amsterdam naar Purmerend Arnhem had destijds
woningbouwplannen ten noorden van de stad, maar de Kroon haalde er een streep door. Ten
gevolge daarvan ging de stad in 't zuiden fors uitbreiden, zodat er onderhand meer inwoners ten
zuiden dan ten noorden in de Gelderse hoofdstad wonen.
Het NOS-complex is mij ook een doorn in 't oog; ik heb 't liefst dat dit nog vandaag naar Almere
verhuist.
Ik hoop dat mijn grief u duidelijk is,
C Boer, Maartensdijk
Naschrift van de redactie
In principe is de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve het met deze brief eens, zij het dat het
bestuur geen standpunt inneemt over het zogenaamde Mediapark van Hilversum.
Wel heeft het bestuur zich neergelegd bij de politieke realiteit dat de gifgronden in natuurgebied
Anna's Hoeve en omgeving nooit zullen worden verwijderd zonder dat er nieuwbouw verrijst op
het aangrenzende terrein van de bestaande oude rioolwaterzuivering. Blij zijn wij daar niet mee.
Maar dat het huidige natuurgebied in zijn geheel zal blijven bestaan vinden we al een belangrijk
winstpunt ten opzichte van eerdere plannen.

...
... ...........
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ONBEBOUWD ANNA S HOEVE EEN FEIT?

In het artikel"op bezoek bij ... een kleinzoon van jhr. JA. van Kretschmar van Veen lees ik met
enige verbazing dat bovengenoemde jonkheer die Anna's Hoeve in 1931 aan de Gemeente
Hilversum verkocht, in de clausule van het koopcontract op liet nemen dat Anna's Hoeve niet
bebouwd mag worden. Een hele slimme zet want met name in onze huidige tijd wordt vaak niet
bepaald in de geest van de erflater gehandeld als het schenkingen van onder meer landgoederen en
natuurgebieden betreft. Het is daarom goed dat (klein)kinderen een oogje in het zeil blijven
houden, al was het maar ter nagedachtenis aan het erfgoed dat hun (groot)ouders nalieten. Nu ben
ik geen jurist, maar met genoemde clausule lijkt mij bebouwing van .Anna's Hoeve in strijd met het
overeengekomene en dus onrechtmatig.
11

Helaas blijken overheden echter steeds vaker moeite te hebben met regels die door hen zelfzijn
opgesteld, dus wie weet vindt men ook hier een creatieve manier om onder eerdergenoemde
clausule uit te komen. In dat geval zou het wellicht een uitkomst kunnen zijn om Anna's Hoeve te
voorzien van diverse inheemse planten die wettelijk beschermd zijn ofin een bepaalde mate
bedreigd worden. Zoals Daslook, Wondklaver, Prachtklokje, Ruig Klokje, Muurbloem, Blaassilene,
Knolspirea, Weidehavikskruid, Hartgespan, Bonte Luzerne, 'VVilde Marjolein, Rapunzel, etc., etc..

»
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Dan zien we niet alleen zeldzame planten terug in onze natuur maar wordt het nog een stukje
moeilijker om Anna's Hoeve te bebouwen. Zo heeft de aanwezigheid van enige zeldzame
zogenoemde l'korenwolven in Zuid-Limburg voorkomen dat hun leefgebied bebouwd mocht
worden omdat deze diersoort wettelijk beschermd is. En wat voor fauna geldt, lijkt mij ook van
toepassing voor Rora. Zaden van genoemde inheemse planten zijn in grotere hoeveelheden van 50100gram te verkrijgen via speciale telers van inheemse planten, weet ik uit ervaring. Daarna is het
slechts een kwestie van uitzaaien en de natuur de rest laten doen. Beter is het om de zaadjes te
planten en de plantjes later uit te zetten, want bij los uitstrooien komt er slechts een gering
percentage op. Dat is met 1-2 man echter ~een doen I: nog afgezien van het feit dat sommige
boswachters het niet op prijs stellen als er in /lhun/l natuurgebied :gewroet wordt/~ Daar kan ik me
overigens wel iets bij voorstellen; Afrikaantjes zijn misschien wel leuk in de voortuin maar horen
beslist niet in onze inheemse plantencultuur thuis. Aan de andere kant levert overleg doorgaans
niets op aangezien beplanting door particulieren simpelweg niet is toegestaan en het de beheerder
aan mankracht ontbreekt; de zogenaamde videuze drkel.
/I

Eric Noort, Hilversum
Naschrift van de redactie
Toen de jonkheer in 1931 bepaalde dat het door hem aan de gemeente te verkopen bosgebied niet
bebouwd mocht worden, dacht hij waarschijnlijk in de eerste plaats aan zijn eigen portemonnee (en
daar is niets mis mee). Waar de gemeente wil gaan bouwen staat nu al bijna 65 jaar een rioolwaterzuivering, en dat is NIET op voormalige grond van de jonkheer.
Van beschermde planten is vrij goed bekend wáár ze voorkomen. Als er zo maar ineens
beschermde planten zouden opduiken precies op een stuk natuurgebied dat met bebouwing wordt
bedreigd, dan zou dat wel erg opvallen. Wij vrezen dat het de goede naam van natuurbeschermers
geen goed zou doen. Overigens is dit alles op Anna's Hoeve niet van toepassing, omdat het
bestaande natuurgebied in zijn geheel blijft bestaan.

UTRECHT IIANNEXEERTII A27 DOOR ANNA'S HOEVE
Langs veel verkeerswegen die de provinciegrens kruisen, staan al geruime tijd borden waarmee de
provincies Noord-Holland en Utrecht de weggebruikers welkom heten en tot ziens wensen.
Het zal begin 2003 geweest zijn, toen de provincie Utrecht zulke borden ook ging
plaatsen langs de snelwegen, waaronder de A27. Wie bijvoorbeeld van de stad Utrecht
naar Almere rijdt, ziet bij Hollandsche Rading een bord "provincie Utrecht, tot ziens",
even verderop weer een bord "provincie Utrecht, welkom", en nabij de afslag Huizen /
Blaricum Bijvanck weer een bord met "tot ziens". Noord-Holland heeft aan die nieuwe
bebording niet meegedaan. Welke provincie men na het verlaten van Utrecht binnenrijdt krijgt de gebruiker van de A27 (of de A I bij de Witte Bergen) dus niet te zien.
Het viel de redactie op dat nabij Anna's Hoeve de Utrechtse borden niet op de juiste plaats staan.
Zo staat in noordelijke richting het welkomstbord al vóór het spoorviaduct. Ruim I 100 meter
verderop staat in de berm van de A27 een "Leeuwenpaal". Pas nabij die plek rijdt men weer
Utrecht binnen. Ook in zuidelijke richting rijdend ziet men het "tot ziens"-bord pas voorbij het
spoorviaduct. Alsof het stuk A27 dat door Anna's Hoeve loopt tot de provincie Utrecht behoort.

»
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Een blik op de topografische kaart maakt
duidelijk wat er waarschijnlijk is misgegaan.
De ambtenaar die was belast met het
vaststellen van de plekken waal· de provinciale borden moesten komen, heeft op zo'n
kaart gekeken ..... en toen de gemeentegrens
tussen de Noord-Hollandse gemeenten
Hilversum en Laren aangezien voor de
provinciegrens!! De borden staan namelijk
precies op deze gemeentegrens.
Of zou het een Utrechtse wraakneming zijn
voor het verlies van Loosdrecht bij de vorming
van de Noord-Hollandse fusiegemeente
Wijdemeren ?
G == gemeentegrens Hilversum-Laren
P == provinciegrens N.Holland - Utrecht
P* == plaats waar provinciegrens de All kruist
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ANNA'S HOEVE: VERBODEN TE ZWEMMEN!
In de Gooi- en Eemlander van 16 augustus 2003 stond een artikel over de gevaren voor de
volksgezondheid die op de loer liggen als grote delen van de oevers van de vijvers van Anna's
Hoeve droogvallen door gebrek aan regenwater. Een zegsman van de gemeente Hilversum
reageerde daar volgens de krant als volgt op: "Als de bodem droog komt te liggen maar nat blijft, is
dat geen ramp. En als het slib helemaal opdroogt gaat het vuil verwaaien en is het later moeilijker
op te ruimen. Maar of het gevaarlijk is voor de volksgezondheid? Er staan niet voor niets bordjes
met 'Verboden te zwemmen'." Aldus (volgens de krant) de gemeentelijke communicatiemedewerker van Plan Anna's Hoeve.
Nu weet iedere wandelaar in Annals Hoeve dat er nergens zulke bordjes staan. Ze zijn er een
halve eeuw geleden overigens wel een tijdje geweest. Of ze legaal of via vandalisme zijn verdwenen
is onbekend. Maar ze zijn er al tientallen jaren niet meer.
Plagenderwijs heeft onze voorzitter aan de gemeente gevraagd waar in Anna's Hoeve die bordjes
'Verboden te zwemmen' staan. Het blijkt dat medewerkers van de afdeling Milieu van mening
waren dat zulke bordjes er staan "omdat die volgens de beschikking van de provincie verplicht zijn".
Omdat het hoogheemraadschap AGV verantwoordelijk is voor de waterbodemsanering, wordt bij
de gemeente aangenomen dat AGV voor die bordjes moet zorgen. Daartoe zou de gemeente
contact opnemen met DWR, de ambtelijke dienst van AGV. Mocht
u in Anna's Hoeve ineens bordjes 'Verboden te zwemmen' tegenkomen, dan weet u nu dus waar die vandaan komen.
Overigens ontkende de gemeentelijke woordvoerder dat hij tegenover de journalist zo laconiek over de volksgezondheid had gesproken als het krantenbericht suggereerde. Het is wel degelijk belangrijk dat het giftige vijverslib nat wordt gehouden. Dat is een noodzakelijke beschermende maatregel, zowel voor de bodembescherming als voor de volksgezondheid.
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VRIJWILLIGERSWERK IN NATUURGEBIED ANNA'S HOEVE
Op de tweede en vierde woensdag van (bijna) iedere
maand is een klein groepje vrijwilligers ergens in
natuurgebied Anna's Hoeve aan het werk, van half
twee tot ongeveer half vier.
Meestal wordt de voortwoekerende Amerikaanse
vogelkers (Prunus serotina) verwijderd, door de
struiken af te zagen, weg te hakken of uit de grond
O'C:~J....._~~
te trekken. Ter plekke wordt meteen het aanwezige
~_-'o!.".
.. \ \
zwerfvuil opgeruimd. Soms worden ook andere
...... _.
klusjes gedaan, zoals het vastzetten van paaltjes, het
verwijderen van drijfhout uit de vijvers, en het vrijmaken van wandelpaden door het wegzagen van
laag overhangende takken of het wegknippen van bramen en brandnetels. Wat het oplevert? Geen
cent, maar wel de voldoening van samen lekker bezig zijn in de vrije natuur, met een meestal direct
zichtbaar resultaat.
0'
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In de zomervakantie worden soms woensdagen overgeslagen, maar in onderling overleg worden
ook wel eens èxtra werkmiddagen toegevoegd. Bij slecht weer wordt de werkmiddag afgeblazen,
want het moet wel leuk blijven.
Om half twee is het verzamelpunt bij de slagboom in de Liebergerweg. bij de kruising met de
Anthony Fokkerweg. Omstreeks half drie wordt er altijd even gepauzeerd, meestal met
chocolademelk en koeken.
Zin om eens vrijblijvend een middagje mee te helpen? Onze bosploeg is blij met iedere versterking.
Ervaring is niet vereist. Materiaal is aanwezig. Iedereen is automatisch aanvullend verzekerd voor
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
Nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, tel. 035 6832 762.
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UIT HET JAARVERSLAG VAN GNR
In september verscheen het Jaarverslag 2002 van de Stichting het Gooisch
Natuurreservaat, GNR. In de officiële naam van de stichting wordt "Gooisch"
met ch gespeld, maar het beheerde natuurgebied wordt gewoon aangeduid
als het Goois Natuurreservaat. Ook voor de naam van de organisatie wordt
in de praktijk meestal deze moderne spelling gebruikt.
Het Jaarverslag is een mooi uitgevoerd boekwerkje, waaruit we graag drie stukjes overnemen.
Allereerst een inleidende alinea over het Gooise landschap. Dan het hoofdstukje over Bosbeheer.
Veel daarvan is ook van toepassing op de bossen van Anna's Hoeve. Tenslotte het hoofdstukje over
Anna's HOeve zelf.

HET GOOIS lANDSCHAP
Het Gooi is het Hollandse deel van de heuvelrug die doorloopt tot de zuidoosthoek van de
provincie Utrecht. Het buitengebied van de zes Gooise gemeenten is grotendeels in beheer als
natuurterrein. Daardoor grenzen de woonkernen direct aan natuurgebied Grote landbouwendaves ontbreken. De 19e-eeuwse agrarische dorpjes zijn tegenwoordig centra van stedelijk

»
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gebied De uitbreiding van die bebouwing heeft vooral plaatsgevonden op de eeuwenoude
akkertjes, in het Gooi engen genoemd Elders in Holland is weidegrond kenmerkend voor de open
ruimten; in het Gooi de heidevelden. De heidevelden zijn het restant van wat eens een uitgestrekt
heidelandschap is geweest. Veel van de huidige bossen staan op voormalige heidegrond

BOSBEHEER
AI jaren werkt de stichting aan de omvorming van voormalige
productiebossen tot meer natuurlijke bossen. Dat wil zeggen:
meer ruimte voor inheemse bomen en struiken, meer variatie
in leeftijd en een groter aandeel dood hout. Het omvormingsbeheer begint met een dunning van het bos zodat meer zonlicht
de grond kan bereiken. Dat stimuleert de opslag van bomen,
wat noodzakelijk is voor de verjonging van het bos en de ontwikkeling van een rijke ondergroei van struiken en kruiden.
Ook in 2002 zijn op diverse plaatsen natuurtechnische maatregelen genomen. Zo zijn op diverse plaatsen open plekken gemaakt met een doorsnede van 1,5 tot 2 maal de boomhoogte.
Een boomsoort die veel beheersinspanning vergt is de Amerikaanse vogelkers (ook wel prunus genoemd, al zijn er meer soorten prunus, waaronder gewone
vogelkers, zoete kers en pruim). De Amerikaanse vogelkers is namelijk zo succesvol op de
zandgronden, zeker in het Gooi, dat dit ten koste gaat van de inheemse flora. Amerikaanse
vogelkers duikt vaak als eerste op in open plekken in het bos. Het dichte bladerdek hindert
vervolgens de groei van bijvoorbeeld lijsterbes en berk. Ook in de verbossing van het open veld,
zoals heidevelden, gaat de Amerikaanse vogelkers voor. Daarbij vormt de soort massaal struiken.
In het voorjaar ijzelde het op een gegeven moment zo zwaar, dat er heel veel boomtakken
bezweken, met name van grove dennen. Op veel plaatsen hingen afgebroken takken boven
wandel-, fiets- en ruiterpaden. Het heeft weken werk gekost om deze takken, veelal met behulp
van een hoogwerker van een aannemer, te verwijderen. Op de meeste plaatsen zijn de takken in
het bos achtergebleven.

ANNA'S HOEVE (gemeente Laren en Hilversum)
Het parkeerterrein tegenover Castellum Novum (het
voormalige partycentrum Anna's Hoeve) is opgeknapt. Met
een bijdrage van de exploitant voor de aanplant van een
bossingel is het parkeerterrein van het restaurant visueel
afgeschermd van het parkeerterrein voor bezoekers van het
terrein.
De vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna 's
Hoeve hebben in het terrein veel beheerwerkzaamheden
verricht, zoals het ruimen van zwerfvuil. verwijderen van
bosopslag van de heide langs de A27, bestrijden van de
Amerikaanse vogelkers en andere voorkomende beheerwerkzaamheden. De vrijwilligers werden bij de beheerwerkzaamheden bijgestaan door leerlingen van de Nassauschool in
Hilversum.
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NIEUWE EDITIE VAN BOEKJE MET GNR-WANDELINGEN:

"GOYLANT TE VOET"
Als opvolger van het boekje "13 wandelingen in het Gooi" uit 1992 is
onlangs een nieuwe uitgave verschenen met de titel "Goylant te voet".
De beschrijving van de 13 paaltjeswandelingen is waar nodig aangepast.
Wandeling I 0, het rondje langs de vijvers van Anna's Hoeve, is geheel
herschreven. De nieuwe beschrijving vindt u hieronder.

Vof.g de rode pijlen. Het eerste paaltje staat nabij de bomen op de
hoek. Het terrein is begin jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd
naar een ontwerp van de bekende Hilversumse bouwmeester
w.M. Dudok.
Bij paal !! gaat de route over een uitzichtheuvel (u kunt er ook rechts
omheen en aan de andere kant de route vervolgen). De heuvel is
äl1d dat vrijkwam bij het graven van de waterpartijen. W. M. 0 U 00
gemaakt van het ZAn
Aan de Weg over na s Hoeve bevindt zich de tweede, grotere
heuvel. Hetgrondverzet verschafte veel werk tijdens de crisisjaren.
Achter de heuvel, voorbij paal 11, ligt een gesloten sparrenbos dat werd aangeplant voor de
houtproductie. Bosbouw wordt hier niet meer gepleegd Geleidelijk aan worden deze donkere,
eenvormige bossen omgevormd tot meer natuurlijke bossen met een grotere variatie aan
boomsoorten en leeftijden. Veel natuurbeheer wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de
Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve. Bij paal 16 ziet u geringde, dode bomen. Dat ringen is
opzettelijk gedaan om ze te laten afsterven. Dood hout vervult namelijk een belangrijke functie in
natuurbos. Insecten en insectenetende vogels hebben er profijt van en de holen van spechten
kunnen ook gebruikt worden door andere holenbroeders.

I<

De bruggen in het terrein zijn eveneens een ontwerp van Dudok. Na paal 17100pt u langs
krentenboompjes. Duidelijk is te zien dat een aantal hoge bomen Hink op leeftijd is en op instorten
staat. In de boomtoppen van het douglasbos is sinds enige tijd een kleine reigerkolonie gehuisvest.
De vijvers vormen een voedsef.gebied voor diverse vleermuizen. Zij vliegen boven het water hun
insectenmaal bijeen. Langs de oevers kruipen ringslang, kleine watersalamander, pad en kikker.
Het boekje "Goylant te voet" is voor € 7,90 te koop bij de boekhandel, het GNR-kantoor, de
ANWB/WV, en meestal ook aan het vertrekpunt van IVN-wandelingen in het Gooi.

NIEUWE NATUURGIDS VAN LANDSCHAP NOORD-HOLLAND
Toen in 1996 de toenmalige stichting Het Noord-Hollands Landschap
een nieuwe "Natuurgids van Noord-Holland" uitgaf, konden we niet
enthousiast zijn over de wijze waarop natuurgebied Anna's Hoeve
daarin beschreven stond. De stichting landschap Noord-Holland
'\
(lNH), ontstaan uit een fusie van Het Noord-Hollands Landschap en
Landschapsbeheer Noord-Holland, heeft in september 2003 een
nieuwe natuurgids uitgeven waarin alleen de terreinen beschreven staan die lNH zelf bezit en
beheert. Daardoor staan er geen Gooise natuurgebieden in. Die zijn immers (voor zover het niet
gaat om particuliere of gemeentelijke bezittingen) allemaal van het Goois Natuurreservaat of van de
Vereniging Natuurmonumenten.

,

»

-20Toch besteedt de nieuwe Natuurgids wel enige aandacht aan Gooi en Vechtstreek, "een uitstulping
in het zuidoosten van Noord-Holland, slechts via een smalle strook bij Weesp verbonden met de
rest van de provincie. Wat landschap betreft is dit gewest ook een buitenbeentje. Het Gooi is een
uitloper van de Utrechtse Heuvelrug met heide en bossen. En de Vechtstreek met de Ankeveense
Plassen en de Kortenhoefse plassen doet meer aan het Utrechtse veengebied rond Vinkeveen
denken, dan aan het typische Noord-Hollandse polderland."
In het hoofdstukje "Met andere ogen" worden "niet direct in het oog springende bijzonderheden in
Noord-Holland" in kaart gebracht. Onder Hilversum staat te lezen: "De Berg van Anna's Hoeve, in
het gelijknamige wandelgebied ten oosten van Hilversum, is met de hand opgeworpen en reikt tot
24 meter boven N .A.P.".

LEDENWERFACTIE "VRIENDEN VAN HET GOOIII
Zoals onze vereniging zich al bijna 20 jaar inzet voor de 50 hectare van natuurgebied Anna's Hoeve, zo zet de Vereniging van Vrienden van het Gooi ryvG)
zich al sinds 1935 in voor het behoud van het gehele Gooi als een gebied met
een eigen karakter en met veel kostbare natuurwaarden.
Om inwoners van het Gooi te stimuleren om lid te worden heeft de WG een aantrekkelijke
ledenwerfcampagne op touw gezet. Wie via de WG een exemplaar bestelt van het prachtige
nieuwe boek "Natuurlijk 't Gooi", geschreven door historicus en journalist Eddie de Paepe, krijgt
daarvoor € 5,40 korting op de winkelprijs van € 24,90, en bovendien het lidmaatschap van de WG
voor één jaar cadeau. De actie loopt t/m t 5 januari 2004. Gedurende die tijd is het boek ook in
sommige boekwinkels te koop, maar daar kost het dan € 24,90, zonder gratis lidmaatschap.
Na 15 januari 2004 zal het boek in de boekwinkel € 29,90 kosten, eveneens zonder lidmaatschap.
De minimum-jaarcontributie van de WG bedraagt € 12,50. Daarvoor ontvangt men o.m. 4 x per
jaar het fraai gedrukte ledenblad "Vrienden van het Gooi".
Bestellen van dit boek inclusief één jaar WG-lidmaatschap kan gebeuren door € 19,50 over te
maken op giro 262 888 van "Penn Ver Vr v h Gooi", Huizen. Men krijgt daarna bericht op welk
adres in de eigen woonplaats (in het Gooi) het boek kan worden afgehaald. Toezending van het
boek kan ook, maar kost € 5 extra.
Wij bevelen deze actie om lid te worden van "onze grote broer voor het hele Gooi" van harte
aan.

PUZZEL: Paardensprong
Vorm met de paardensprong uit het schaakspel drie verschillende woorden. Om het wat moeilijker
te maken dient u zelf te bepalen wat de beginletter is. De letter in het midden van elk blokje vormt
de laatste letter van het woord. Succes!
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat
Algemeen beheer:
Dagelijks beheer:

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid

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

GAD Toezicht en Handhaving:

tel. 035 6991888

(v/h Reinigingspolitie; ma. tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00.13.30 U., ma tlm do 16.00-16.30 u.)

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland:

0800 6586734 (gratis)

Plattegrond van Anna's Hoeve

I . Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte Strandje. Rechts
daarboven: de Oude Poel
4. Restaurant Castellum Novum
S. Woningen Anna's Hoeve
6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoel
x Nieuwe poel
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Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o.
Secretariaat:

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

of bij:
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951
o

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

o

mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was:

Naam: heer / mevr. ........................................................................... .
Adres:
Postcode:

..................

Plaats: ............................................ .

(03-4)

