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Van de redactie
30 jaar Vereniging tot Behoud van Anna’s
Hoeve! Een memorabel feit, waaraan de
redactie in alle vier edities van de Koerier
in 2014 aandacht zal besteden. We zullen
stilstaan bij historische feiten en uitgebreid terugblikken.
Maar natuurlijk is er nog meer: een
expositie, mooie natuurwandelingen, een
kinderactiviteit…
De Algemene Ledenvergadering vindt
dit jaar plaats op zondagmiddag 4 mei en
krijgt een bijzonder jubileum-jasje. In de
volgende Koerier meer daarover. Schrijft
u de datum vast op, het wordt een afwisselende middag!
In de Koerier van april zult u het financieel overzicht 2013 en een jaarverslag
aantreffen.

In deze Koerier voor elk wat wils; de laatste aflevering van een Kijkje bij de Buren,
de rubriek van Eldertje, leerzame informatie over het overwinteren van insecten
en een prachtige pentekening van Rob
van ’t Hoff.
Veel leesplezier!
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30-jarig jubileum…
een krachtige vereniging voor prachtige natuur
Hoe die ook zal zijn, voor een prachtige
natuur blijft een krachtige vereniging
nodig. Tenslotte… vieren doe je samen.
Dus een programma met veel contact,
met elkaar en met de natuur waar we zo
van houden.
Martin Triebels, voorzitter

Dit jaar vieren we ons 30-jarig jubileum.
In de volgende Koerier een artikel over
hoe onze vereniging ontstaan is, zich ontwikkeld heeft. Nu eerst over dat vieren.
We hebben ons laten inspireren door de
blik terug op die 30 jaar; een oude wens
(informatiepanelen) in vervulling brengen, een oud gebruik (natuurexcursies)
weer leven inblazen. Dan de blik verder
terug in de historie van Anna’s Hoeve;
het ontstaan van het gebied, Anna in haar
huisje. Dat komt aan bod in een expositie
met 6 tijdsbeelden van Anna’s Hoeve.
Daarin richten we ook de blik naar voren,
op de toekomst.

Van harte welkom bij ons jubileumprogramma:
ZO 13 apr

06:00

Vogelexcursie met gids Jelle Harder

ZO 4 mei
Informatiezuilen, natuurwandeling, ledenvergadering
13:00
Mogelijk verzamelen, kopje koffie en vertrek vanuit wijkcentrum St Joseph
13:30
Onthulling van informatiezuil bij Anna’s Hoeve, entree Liebergerweg
14:00 Natuurwandeling verder door/rond Anna’s Hoeve met gids Sander Koopman e.a.
15:30
Afsluiting met drankje op wijkcentrum en afwikkeling jaarlijkse ledenvergadering
16:30
Einde programma
DO 15 mei
		

20:00 Opening expositie “Anna’s Hoeve” in museum Hilversum
Te bezoeken tot zondag 15 juni

ZA 17 mei
10:00 Kinderspeurtocht (2 u) voor kinderen van 7-10 jaar
		
14:00 Kinderspeurtocht (2 u) voor kinderen van 11-15 jaar
						
aangeboden door Scouting Heidepark
ZA 21 jun
21:30
Vleermuizenexcursie met gids Robert Bekenkamp e.a.
ZO 12 okt

13:30

Paddenstoelenwandeling met gids Sander Koopman e.a.

ZO 23 nov

13:30

Natuurexcursie Anna’s Hoeve aangeboden door IVN
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foto Ron Haanschoten

Het bestuur van de VBAH organiseerde voor haar vrijwilligers als dank voor alle inzet
een ontvangst in het Filmtheater Hilversum. Aan de uitnodiging voor een gezellig kopje
koffie en het samen kijken van de film “De Nieuwe Wildernis” gaven 43 vrijwilligers
gehoor. Meer foto’s en een verslag vindt u op de website.
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Geslaagde vogelkers-knipactie met de Nassauschool
Gerard
Op vrijdag 1 november vond er tussen
twaalf en één weer een geslaagde heideactie plaats, dit keer met groep 7 van de
Nassauschool.

lenen) en kon er begonnen worden met
het wegknippen van de takken van de
vogelkersstruiken. Na een klein half uur
knippen moesten de afgeknipte takken
zo veel mogelijk naar de kant worden gesleept. Toen kon er even worden uitgerust
met een drankje.

Tegen twaalf uur fietsten 23 kinderen, de
leerkracht (juf Bernadette), twee moeders
en een vader naar Anna’s Hoeve. Een
vrijwilliger van de Bosploeg van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaf
uitleg wat er op Het Heitje moest gebeuren om er voor te zorgen dat de heide niet
in een paar jaar verandert in een bos met
vooral vogelkersbomen.

Op de foto’s is verschil van voor de actie
en na de actie goed zichtbaar.
Iedereen was erg tevreden over de actie.
Eind jaren negentig waren de heideacties met de Nassauschool een jaarlijkse
traditie, maar die was na 2002 versloft. In
2009, 2011 en 2012 was er wel een actie
en nu dus in 2013 weer één. En hopelijk
volgend jaar weer!

Daarna werden er takkenscharen uitgedeeld (met dank aan het Goois Natuurreservaat, waarvan we ze hadden mogen
na de schoonmaakactie

voor de schoonmaakactie
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De bosploeg in 2013
Peet
De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben weer een goed werkjaar achter de rug.
In totaal werd er 406 uur gewerkt, ietsje
minder dan in 2012 (425). Dat komt vooral
doordat er op 10 van de 52 woensdagmiddagen niet is gewerkt: 5 x wegens vorst,
sneeuw of langdurige regen, 4 x wegens
vakantie en/of verhindering van bijna alle
bosploegleden, en 1x op Eerste Kerstdag.
De uren zijn inclusief theepauze, maar
exclusief reistijd per fiets naar het verzamelpunt en vanaf de werkplek ergens in
Anna’s Hoeve terug naar huis.
Eén van de vaste deelnemers moest in
2013 afhaken omdat hij ging meedoen in
de nieuwe GNR-vrijwilligersploeg voor
de Hoorneboegse Heide. Zo eindigde
het jaar met 7 vrijwilligers, van wie één
in principe om de week komt, en één
onregelmatig, afhankelijk van beschikbaarheid. Op enkele woensdagmiddagen
deden er nog één of twee extra mensen
mee die niet bij de ploeg zijn gebleven. De
gemiddelde opkomst was ruim 4,5 en de
werktijd is bijna altijd 2 uur.
Voor speciale klusjes werd er ook nog op 6
ochtenden of middagen gewerkt, meestal
door 2 leden.

bosploeg in actie na een storm

In totaal 8 uur werd er gewerkt aan het
knotten en planten van knotwilgen en
aan grondwerk bij de bruggen en op de
Speelweide. De rest van de tijd werd
besteed aan het bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers en het verwijderen van
alle boompjes en struiken op de heidevelden. Waar wordt gewerkt wordt ook meteen het aanwezige zwerfvuil afgevoerd.
Zin om eens vrijblijvend te komen
meehelpen? De bosploeg kan altijd vers
bloed gebruiken. Bel Kees van Vliet (035)
6833007 of kom eens kijken. We verzamelen iedere woensdagmiddag om 13.30 uur
bij de garage aan de Liebergerweg tussen
Röntgenstraat en Anthony Fokkerweg.
Materiaal is aanwezig, en er wordt ter
plaatse instructie gegeven. Trek oude
kleren aan die vuil mogen worden!

In het 19-jarige bestaan van de Bosploeg
komt het aantal werkuren in 2013 op een
keurige 6e plaats.
Van de totale werktijd ging 35 uur zitten
in het uitroeien van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook op het parkeerterrein en 10 uur in het vrijmaken
van wandelpaden (omgewaaide bomen).
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De buren van Anna’s Hoeve:
’t Laer - De Heidebloem – Speelbos ‘t Laer
Christine Tamminga-Smeulders
De Heidebloem
Ten noorden van Anna’s Hoeve naast
het Laarder Wasmeer ligt een schraal
bos met kleine heuveltjes. Nu is het een
natuurterrein onder beheer van het Goois
Natuurreservaat. Dat was niet altijd zo.
Vele jaren lang was hier kampeerterrein
De Heidebloem, in de zomerperiode het
domein van Amsterdammers - stadsmensen - die met Pasen hun buitenhuisjes
weer openvouwden en in elkaar timmerden. Ze woonden hier dan tot oktober,
de kinderen gingen tijdelijk in Hilversum
naar school en de dokter hield er spreekuur. Het kleine stenen gebouwtje wordt
nog steeds het Doktershuisje genoemd.
Een knus onderkomen, er is zelfs een

douche en een keukentje. Vrijwilligers en
schaapherders drinken in dit huisje koffie.
Een ander overblijfsel van het voormalige
kampeerterrein is het groepsverblijf ’t
Laer, destijds kantine en winkel.
In de tachtiger jaren liep het aantal
kampeerders terug en was exploitatie niet
meer rendabel. GNR besloot het terrein
aan de natuur terug te geven. Ook nu
nog zijn in het landschap vaag vakken te
herkennen waar huisjes hebben gestaan.
In het voorjaar duikt hier en daar nog
een narcis op die de voormalige tuintjes
opfleurde.
Het asfalt dat langs de huisjes slingerde,
is weggehaald waardoor een zandweg
overbleef. Dit deel van het Voetstappen-

foto Jaques Stevens, 1954, Amsterdamse gasten op het kamp De Heidebloem.
GooienVechthistorisch.nl
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pad is daardoor een stuk moeilijker
beloopbaar.
Tegenwoordig is het terrein weer
zoals het eeuwen daarvoor was: arm
stuifzandgebied, deels begroeid met
bomen en een enkele plant die deze
omstandigheden aan kan. Eik, grove
den, berk, een solitaire jeneverbes,
bochtige smele (een grassoort) en op
wat rijkere en nattere plekken staat
braam. Naast ’t Laer een laag en
nat veld waar planten staan die van
vochtige heide houden waaronder
de bijzondere klokjesgentiaan en de
vleesetende plant zonnedauw.
‘t Laer
Tegenwoordig is ‘t Laer een groepsaccommodatie waar scholen,
studentenclubs en kerken graag gebruik van maken. Alleen het hoogst
noodzakelijk is aanwezig: twee
slaapzalen met bedden voor 40 personen, stoelen, tafels. De keukenuitrusting
is heel basaal, borden en bestek moeten
groepen zelf meenemen. Maar het is er
warm en er kan niet veel kapot.
Natuurgidsen van het IVN geven excursies aan de kinderen die hier logeren met
als onderwerp kleine beestjes en andere
natuurweetjes. Er is ook een natuurspeurtocht, aangegeven met paaltjes, die ook is
te vinden op de website van IVN het Gooi.
Enkele jaren geleden is er een stuk aan
het ’t Laer aangebouwd en is buiten een
omheining aangebracht om onderdak te
bieden aan een grote schaapskudde. Deze
kudde loopt met de herder en zijn hond
over de heidevelden in de omgeving, in
het Laarder Wasmeer en kan ook de tunnel bij Sint Janskerkhof passeren.

foto Martine Evers

Speelbos ‘t Laer
In 2012 hebben wij samen met Nicole
en Johan van Gans en in overleg met het
GNR het initiatief genomen om naast ’t
Laer een speelbos aan te leggen. Na een
lange voorbereiding konden we in maart
2012 aan de slag. Paul van Eerd van Buro
Buitenruimte heeft het ontwerp gemaakt
en met behulp van veel vrijwilligers hebben we het speelbos gerealiseerd. Er zijn
bomen omgetrokken die nu als klimrek
fungeren. De holle wegen met trappen en
een spannend bruggetje geven een onverwachte kijk op het gebied. Het letterlijke
en figuurlijke hoogtepunt is de grondwaterpomp. Altijd zijn er wel kinderen
in de weer om waterwerkje te spelen.
We zijn toch niet voor niets Nederlanders, die waterlopen willen indammen.
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Je kunt hier hutten bouwen, met takken
slepen en overal mag je klimmen. Voor
het vogelbosje staan borden met de meest
voorkomende vogels die je kunt ontdekken. En als je moe bent kun je even rusten
aan een van de prachtige picknicktafels
en genieten van je zelf meegebrachte
versnapering.
Het speelbos blijkt een groot succes,
veel kinderen vieren er hun verjaardag
of komen met ouders, vriendjes of met
de naschoolse opvang. Vaak hangen er
slingers of zitten hele families gezellig
te picknicken. Je kunt eigenlijk niet weg
zonder vuile kleren.

Er moest subsidie aangevraagd worden
bij de Lakeland Foundation, een ontwerp
gemaakt, vrijwilligers geregeld voor het
zware werk. Er zijn 24 boomstammen van
acaciahout in een cirkel in de grond gezet
en voorzien van klankstaven. Kunstenaar
Hans van Dorp heeft het ontworpen en
zelf uren meegeholpen totdat alle klanken
goed te horen waren. Met een boomtak
kun je nu een liedje spelen: de laag hangende klankstaven komen overeen met
de witte pianotoetsen, de staven die wat
hoger hangen zijn de zwarte toetsen.
Jelle zegt er zelf over: “We kunnen met
zijn allen terugkijken op een mooie samenwerking en trots zijn op het resultaat
(ondanks dat ik hard heb moeten werken
voor mijn eigen verjaardagscadeau…)”.

Nieuw in het speelbos: Metallofoon
In 2013 is aan het speelbos een nieuw
onderdeel toegevoegd: een metallofoon.
Jelle Harder had op zijn 65e verjaardag
geld ingezameld. Met ongebreidelde
energie heeft hij gezorgd dat we in november de eerste klanken konden horen.

Het speelbos is tussen zonsopgang en
zonsondergang het hele jaar open. De
waterpomp is in de winterperiode afgesloten.

proef op de som; kindersymphonie op de metallofoon onder leiding van Jelle Harder
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Even de kerstdrukte ontvlucht
Eldertje van Loenen
Wat boffen we te wonen in het Gooi, met
pareltjes zoals Anna’s Hoeve ‘om de hoek’,
waar ieder seizoen weer wat anders te
beleven is. Daarbij verandert het landschap ook nog zo nu en dan: hadden we
eerst één berg bij Anna’s Hoeve, sinds kort
zijn er een paar meer, verschillende bergen
aarde verschijnen aan de linkerkant. Dat
heeft alles te maken met het weghalen van
de waterzuivering.

De bosploeg heeft handenvol werk om
al deze takken en bomen te verwijderen.
Zelfs heel grote bomen zijn er gesneuveld.
Toch zie je ook mooie dingen gebeuren.
Ik hoor veel kabaal - en ja hoor, daar zijn
de boosdoeners: drie spechten zijn elkaar
aan het achternajagen. Terwijl ik dit zo
rustig aan het bekijken ben, hoor en zie ik
nog iets anders: een aalscholver probeert
al fladderend op een tak zijn verenpak te
drogen.
Dan, rijdend op het nieuwe fietspad richting Het Bluk, zie ik rechts steeds meer
water staan. Een reiger heeft dit nieuwe
waterplasje ook al ontdekt en is druk aan
het vissen. In de lucht komt een troep
ganzen luid gakkend in V-vorm overvliegen. En in de volgende bocht van het
fietspad zie ik tot mijn verbazing nog een
stuk of twintig ganzen die daar druk aan
het grazen zijn.

Wat minder mooi zijn de met zand
gevulde vrachtwagens, op de lukraak aangelegde aan- en uitrijroutes. Een troosteloze aanblik. En van de accumulatievijver
is niet veel meer over: alle beschoeiing is
weggehaald, en het water heeft grotendeels plaatsgemaakt voor slib.

En dan die prachtige lucht! Wolken
worden opgejaagd door de wind... wat een
uitzicht. Uitgewaaid en moe keer ik tevreden huiswaarts. En met een kop warme
chocomel mijmer ik nog even na over dit
mooie tochtje zo dichtbij huis...

Na de overvloedige regen van dit najaar
staat de vissteiger weer compleet onder
water. Afgewaaide takken drijven in het
rond, want de stormen hebben diverse
bomen ontworteld of omver geblazen.
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Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

Natuurvisies op een rij

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, om meerdere redenen van belang, maar in ieder
geval ook omdat in de gemeenteraad afwegingen worden gemaakt met consequenties voor
de natuur. Daarom in deze Koerier de natuurvisies van de verschillende partijen op een rij.
We hebben de partijen gevraagd in hun bijdrage iets te zeggen over die afweging, over het
verschijnsel verstedelijkingsdruk op de natuur. In Anna’s Hoeve ervaren we die verstedelijkingsdruk in “meer woningen, meer auto’s, meer wegen”, maar ook in andere gebieden doet
die druk zich voor. Belangrijk dus om te weten hoe partijen hier in staan. Hun visies zijn hier
weergegeven in volgorde van fractiegrootte.		
De redactie

Groene kwaliteit
D66 Hilversum wil meer groene ruimtelijke kwaliteit. Dit is een leefomgeving
met meer binnenstedelijk groen. Maar
vooral ook een leefomgeving met bescherming, behoud en versterking van
de binnen- en buitenstedelijke flora en
fauna. Deze politieke keuzes voor de
leefomgeving zijn gemaakt vanuit het
bewustzijn van de meerwaarde voor onze
levenskwaliteit en gezondheid (psychisch,
fysiek, sociaal).
Waar conflicterende ruimtelijke ontwikkelingen zijn, neemt D66 Hilversum
verantwoordelijkheid voor het stellen van
concrete grenzen aan de verstedelijking:
geen weg over of langs de hei, niet bouwen buiten de bestaande stadsgrenzen,
afnemende bebouwing naar het groen,
en bouwen onder de boomgrens van 20
meter. Zo beschermen we het illusielandschap, met landschapswaarden als stilte,
duisternis en weidsheid.
D66 Hilversum investeert in het versterken van verbindingen tussen natuurgebie-

den en een regionaal werkende ecoloog
die sturing geeft aan natuurherstel en
bescherming van plant- en diersoorten.
Ook is D66 Hilversum warm pleitbezorger voor het Goois Stuwwallenlandschap
als nieuw Unesco Geopark.
Kortom: werken aan groene ruimtelijke
kwaliteit betekent voor D66 enerzijds
grenzen stellen aan de verstedelijking,
en anderzijds - door bewuste duurzame
keuzes voor alle Hilversummers - volop
investeren in flora en fauna.

Groen is voor de VVD een kernwaarde
van Hilversum. Het groen in en om onze
gemeente zorgt ervoor dat het een unieke
en prachtige plek is om te wonen. De
VVD is dan ook geen voorstander van
grootschalige verstedelijking, maar wil
deze mooie omgeving voor de toekomst
behouden. Bij sommige partijen bestaat
de neiging elke vierkante meter in en om
Hilversum vol te bouwen. De VVD vraagt
juist aandacht voor ruimte en natuur.
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De afgelopen periode heeft de VVD veel
weten te bereiken op dit gebied: De
bouwhoogte in de nieuwe woonwijk
Anna’s Hoeve gaat drastisch omlaag, er
komen minder woningen en er komt
meer ruimte voor groen in de wijk zelf.

de spoorlijn tast het huidige natuurgebied
aan en vormt geen goede ontsluiting voor
de bewoners die wonen bij Anna’s Hoeve
(denk u maar aan de A. Fokkerweg!) Dergelijke dramatische ingrepen en verdere
vestedelijking wil de PvdA absoluut niet.

Daarnaast is de VVD van mening dat
groen in de stad zelf ook erg belangrijk is
voor de leefbaarheid. Groen hoort bij de
tuinstad Hilversum en geeft het centrum
en de wijken het karakteristieke, dorpse
karakter. Afgelopen vier jaar is op initiatief van de VVD eindelijk gestopt met de
toevloed van enorme bouwplannen. De
ambitie van de VVD is Hilversum groen te
houden in plaats van vol te bouwen!

We bewonderen de inzet van de vereniging voor het behoud van natuurgebied
Anna’s Hoeve en hopen dat zij dit nog
decennia kunnen volhouden!

Anna’s Hoeve tussen nut en noodzaak
Het CDA kent vier basisprincipes waarop
ook de vraagstukken in Hilversum worden beoordeeld. Eén daarvan is Rentmeesterschap. Rentmeesterschap verplicht ons er op toe te zien dat de aarde
behouden blijft voor volgende generaties.
Verantwoord natuur- en milieubeleid zijn
daarbij prioriteit.

Laat de natuur in Anna’s Hoeve in stand
De PvdA kiest voor de instandhouding
van natuurgebied Anna’s Hoeve zoals u en
alle Hilversummers het al jaren kennen.
Het natuurgebied moet niet doorkruist
of aangetast worden door nieuwe autowegen of verstedelijking die niet gewenst
is. Juist de nieuwe woonwijk naast het
natuurgebied Anna’s Hoeve moet een
mooie, groene en duurzame woonwijk
worden die het natuurgebied respecteert
en in stand houdt. Ook willen we mooie
en goedkope woningen die juist voor de
Hilversummers bereikbaar zijn.

Het CDA kent ook het principe van Solidariteit. Dat houdt in dat we ons onder
meer inzetten voor voldoende huisvesting
voor onze inwoners in een goede leefomgeving. En daarvoor is binnen Hilversum
maar zeer beperkt beschikbare ruimte.
Daarom wordt tot dicht aan de rand van
het natuurgebied Anna’s Hoeve gebouwd.
Extra druk op onze natuurgebieden is een
feit. Van verstedelijking of bebouwing
op natuurgebieden is echter geen sprake.
Daarvoor zijn, mede dankzij het CDA,
duidelijke kaders c.q. grenzen gesteld.

De huidige weg over Anna’s Hoeve moet
blijven liggen om afbraak van het natuurgebied te voorkomen en de leefbaarheid
van de inwoners van Hilversum Oost niet
aan te tasten. Ook een nieuwe weg langs

Waar ligt de juiste balans? Wil ik ongestoord kunnen wandelen of moet ik mijn
gezin van een onderkomen voorzien?
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Als CDA hebben wij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze
inzet is om de gevolgen van plan Anna’s
Hoeve, samen met de Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve, zo veel mogelijk
te beperken.
In overleg met het bestuur zijn daarin al
successen geboekt. Het CDA houdt zich
aanbevolen voor verdere samenwerking.

wordt ‘verstopt’ en natuur en recreatie op
Anna’s Hoeve blijven behouden.

De combinatie van een compacte stad (of
dorp) met daar omheen de mooie Gooise
natuur maakt Hilversum uniek! Dat willen we behouden en versterken.
Aan de ene kant is recreatie belangrijk. Er
moeten genoeg goede wandel- en fietspaden zijn waardoor we als Hilversummers
de natuur kunnen intrekken en ervan
genieten. Het ‘rondje Hilversum’ voor
fietsers moet worden afgemaakt.

GroenLinks maakt zich al 25 jaar druk om
Anna’s Hoeve. Al in 1989 presenteerde
GroenLinks een groot plan voor de Hilversumse natuur, met Anna’s Hoeve als
speerpunt. Diverse gemeentelijke en provinciale GroenLinks-bestuurders hebben
zich hiervoor ingezet en mede daardoor
werd in 2012 de sanering en herinrichting
van het Laarder Wasmeer afgerond.

Aan de andere kant is de echte ‘natuurfunctie’ minstens zo belangrijk. Tegenover bouwprojecten zoals woonwijk
Anna’s Hoeve en Monnikenberg, die extra
druk op de natuur leggen, moet ook geïnvesteerd worden in natuurverbindingen
(ecoducten) en wildrustgebieden.

De druk op Anna’s Hoeve blijft groot.
Voor GroenLinks extra reden om zorgvuldig te zijn met Anna’s Hoeve. GroenLinks is vóór de HOV, maar stemde toch
tegen de busbaan, omdat het D66-PvdAVVD-voorstel leidt tot minder natuur en
minder ruimte voor bewoners om van dit
prachtige gebied te genieten.
In dit voorstel worden namelijk een busbaan en twee natuurbruggen aangelegd
en wordt een groot deel van Anna’s Hoeve
afgesloten voor honden en wandelaars.
Bovendien wordt de Weg over Anna’s
Hoeve (WOAH) een drukke verkeersader.

Tot slot is een goede overgang van bebouwing naar natuur belangrijk. We zijn blij
dat de bomenrij langs het fietspad in het
verlengde van de Liebergerweg kan blijven staan zodat de groene overgang naar
Anna’s Hoeve behouden blijft.

Terwijl er een voor iedereen betere oplossing is: GroenLinks wil de WOAH verleggen langs de spoorlijn en verantwoord
inpassen achter de groen- en speelstrook
op de Anthony Fokkerweg. Groen- en
speelstrook blijven behouden, de weg

Van deze partijen is geen natuurvisie ontvangen.
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tekening Rob van ‘t Hoff
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Overwintering
Martina Evers
met dank aan Monique Slootbeek
Als er op Anna’s Hoeve sneeuw- en
ijspret te beleven is, is de natuur in diepe
winterslaap. Om deze periode met weinig
daglicht en kou te overleven hebben
bomen, planten, insecten en zoogdieren
allerlei prachtige mechanieken ontwikkeld waardoor hun leven een poosje op de
spaarstand kan staan.
Insecten in de winter
Insecten zijn koudbloedig dus hun
lichaamstemperatuur volgt de buitentemperatuur. In de winter kunnen ze daardoor moeilijk bewegen en dus nauwelijks
voedsel zoeken, dat overigens in de winter
toch al schaars is. Een insect heeft zelf
geen controle over zijn lichaamstemperatuur en dat is een essentieel verschil met
de winterslaap. Een insect houdt geen
winterslaap maar gaat in diapauze. Dat
wil zeggen dat veel lichaamsprocessen stil
komen te staan. Het begin en eind van de
diapauze worden vooral bepaald door de
lengte van de dagen (dag/nachtritme) en
niet zozeer door temperatuur. Dit voorkomt dat tijdens een warmere winterperiode het insect ontwaakt terwijl de rest
van de natuur nog in winterrust is.
De grootste wintervijand van het insect is
de winter zelf. Strenge winters zijn geen
probleem voor het insect: hun stofwisseling wordt steeds trager als de temperatuur zakt. Ze verbruiken daardoor weinig
energie en teren dus niet al te veel in op
hun vetreserves. Wel zullen ze zich moeten wapenen tegen bevriezen.
Bevriezing is zeer schadelijk: het lichaam
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ondervindt veel stress en de ijskristallen
beschadigen de cellen en andere organen
in het lichaam. Ook onttrekken ijskristallen vocht uit de cellen (osmose) waardoor een vochttekort ontstaat. Insecten
moeten dus hoe dan ook voorkomen dat
ze bevriezen of een strategie hebben om
dit te overleven.
Als de temperatuur relatief hoog is,
verbruiken ze meer energie waardoor
mogelijk hun vetreserves niet toereikend
zijn om de winter door te komen. In natte
winters kunnen bacteriën en schimmels
veel beter overleven en zijn dan een grote
bedreiging voor het insect.
Voorkomen van bevriezing
Het insect doet er alles aan om te voorkomen dat hij bevriest. Uiteraard zoekt hij
een beschutte plek om te overwinteren:
diep onder de grond, onder bladeren, in
natuurlijke spleten en holtes, in gebouwen, kelders of op zolders. Alles wat

zijn eigen Superkoelingspunt, vaak hangt
dit samen met waar hij leeft. Het Superkoelingspunt is de temperatuur tot waar
het insect zichzelf kan beschermen tegen
bevriezing. Komt de temperatuur daaronder, dan zal het insect alsnog bevriezen,
en dat gebeurt dan in een versneld tempo
(vaak binnen enkele seconden) met de
dood als onherroepelijk gevolg.
In principe kunnen alle stadia van de
insecten op deze manieren de winter
overleven, op het ei na. Het ei is vaak niet
winterbestendig maar toch zijn er insecten die op deze manier ervoor zorgen
dat hun nageslacht de winter overleeft.
De eieren worden dan vaak diep onder
de grond gestopt of op andere beschutte
plekken gelegd. Vaak hebben deze eieren
beschermende haartjes, een bescher-

beschutting biedt tegen de vijand, vocht
en gure wind is geschikt. Daarnaast heeft
hij ook allerlei strategieën ontwikkeld die
ervoor zorgen dat zijn bevriezingspunt
verlaagd wordt. Elke insectensoort heeft
zo zijn eigen combinatie van methodes.
Ze kunnen bijvoorbeeld vocht afscheiden en daarmee hun lichaamsvloeistof
indikken. Ze kunnen ook een waslaag
aanbrengen die ze beschermt tegen vocht
en koude. Ze kunnen extra suikers aanmaken, maar het nadeel hiervan is wel dat
hun lichaamsvloeistof erg stroperig wordt
dus dat doen ze met mate. De allerbelangrijkste optie die ze hebben om hun bevriezingspunt te verlagen is de aanmaak van
glycerol. Soms bestaat tot wel 20% van de
lichaams- vloeistof uit glycerol. Daarnaast
houdt glycerol heel goed vocht binnen de
cellen vast waardoor uitdroging moeilijker wordt.
De meest effectieve methode die insecten
hebben ontwikkeld is de aanmaak van
‘antivries-eiwitten’. Deze eiwitten (AFP’s
genaamd: Anti Freeze Protein) verlagen
niet het bevriezingspunt van het insect
maar voorkomen dat een ijskristal zich in
het lichaam verder kan ontwikkelen. Zij
verstoren de ontwikkeling van het ijskristal waardoor deze niet kan groeien en ook
geen water kan onttrekken uit de cellen.
Een heel belangrijke voorwaarde is dat er
geen enkel niet-lichaamseigen molecuul
in het insectenlichaam zit. De antivrieseiwitten kunnen niet samenwerken met
die lichaamsvreemde moleculen en daar
kan bevriezing dus makkelijk toeslaan.
Het is daarom voor deze insecten belangrijk om voor de diapauze te stoppen met
eten en alle restanten uit te plassen en de
darmen leeg te maken. Elk insect heeft

mende waslaag of zijn ‘ingepakt’ met een
schuimlaag waardoor ze beter bestand
zijn tegen vorst.
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Bevriezing overleven
Een aantal soorten insecten kunnen bevriezing overleven, in tegenstelling tot de
insecten die de methodes gebruiken die
hierboven vermeld staan. Simpel gezegd
bepalen deze insecten zelf hun bevriezing.
Zodra de temperaturen dalen, zetten
zij zèlf de vorming van ijskristallen in.
Bepaalde eiwitten (INP’s: Ice Nucleating
Protein) werken samen met de antivrieseiwitten om de groei van deze ijskristallen
te beïnvloeden. Het insect kan de ijskristallen langzamer laten groeien zodat de
celwanden zich beter kunnen aanpassen.
Hij bepaalt zelf de grootte van het ijskristal en waar het zich ontwikkelt en beperkt
daarmee ook de vochtopname van het
ijskristal. Hoe dit precies in zijn werk gaat
is niet bekend, maar duidelijk is dat het
heel effectief is. Hierdoor ondervindt het
insect geen (of minder) schade door bevriezing. Deze zelf ingezette ijskristalvorming vindt meestal alleen plaats buiten
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de cellen maar bij sommige soorten kan
het ook voorkomen binnenin de cel. Vaak
zijn dit vetcellen, men vermoedt omdat
hier minder vocht in de cellen zit maar
helemaal duidelijk is dit niet.
Uitermate succesvol
De diapauze en de methodes die insecten gebruiken om de winter te overleven
blijken voor een groot deel bij te dragen
aan het enorme succes van de insecten,
waardoor ze al miljoenen jaren in grote
aantallen aanwezig zijn op aarde en steeds
weer weten te overleven. En in welk
stadium ze overwinteren (ei, larve, nimf,
rups of volwassen insect) maakt niet uit:
het werkt! Als de winter plaats maakt
voor het voorjaar komen de insecten weer
massaal uit hun schuilplaatsen tevoorschijn en zorgen ervoor dat de volgende
winter er weer genoeg nageslacht is om
ook die generatie succesvol door de winter heen te krijgen.

waar is die winter?...foto uit een ander jaar
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HOV-busbaan

vervolg ‘de balans opmaken’
Martin Triebels, voorzitter

In de vorige Koerier hebben we de stand
van zaken besproken m.b.t. de HOV-busbaan. Toen hebben we het vooral gehad
over de Weg over Anna’s Hoeve en de
faunapassage. Over de dreigende opheffing van wandelpaden. Daar hebben we
verontruste reacties op gekregen die we
meenemen bij ons balans opmaken.

ter hoogte van Heidebloem tot aan de
bebouwde kom zal verstoring van landschap, natuur en recreatie optreden. De
eco-passage onder het Zandheuvelviaduct
kan worden afgeschreven, de fly-overboog diep in Monnikenberg heeft een
negatief effect op het daar geplande ecoduct en -tunnel.

Het PIP (provinciaal inpassingsplan) is
er nog niet, en onder “balans opmaken”
hebben we ook nog te kijken naar de
HOV-busbaan zelf. In essentie is het een
forse asfaltbaan, een extra weg, die nou
juist op de meest kwetsbare plek door de
natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg wordt geperst. Vanaf de afrit

Tja, als het niet anders kan. Maar het
kan wel anders! Al eerder hebben we het
alternatief “de Zuidboog” voorgehouden.
Er gehoor voor gevonden bij GNR en
Vrienden van het Gooi. Vreemd genoeg is
deze Zuidboog nooit onderzocht, terwijl
die eigenlijk alleen maar voordelen heeft:

HOV
-tracé

provi

zijtak en halte ziekenhuis
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Waarom nooit onderzocht?
Ca 2009 is er wel gekeken naar de afslag
Soestdijkerstraatweg. Toen was er nog
sprake van dat het ziekenhuis zou verdwijnen uit Hilversum. De HOV-bus zou
hier niet stoppen, maar gewoon rechtdoor
rijden de Soestdijkerstraatweg af, om verderop vast te lopen in het drukke stadsverkeer. Geeft onbetrouwbare dienstregeling;
dus streep door afslag Soestdijkerstraat-

weg. De omstandigheden zijn in 4 jaar
tijd totaal veranderd, nu komt er juist een
groot zorgpark. Dat heeft in het HOV-plan
de aanpassing van een aftakking gegeven,
maar het taboe op afslag Soestdijkerstraatweg is gebleven en aan een Zuidboog is
nooit gedacht. Ten onrechte; het Zuidboog alternatief verdient het om serieus
onderzocht te worden. Dat is wat we met
het inspreken op 20 jan bij de provincie
bepleit hebben.

Voordelen alternatieve Zuidboog:
•
De natuurgebieden en ecologische hoofdstructuur worden geheel ontzien
•
De cruciale faunapassages Heuvelrug<>Gooi worden niet verstoord
•
De Zuidboog is aanmerkelijk goedkoper vanwege ontbreken dure kunstwerken
•
Het ziekenhuis/zorgpark wordt aanmerkelijk beter bediend in volledige frequentie
•
Arena-oost (op loopafstand) wordt beter bediend in volledige frequentie
•
Overstapprobleem halte Linschotenlaan bij Zuidboog niet aan de orde.
•
Halte Linschotenlaan kan vervallen of bij beter punt (ring) geplaatst. Fietstunnel idem.
•
Passagiers station > ziekenhuis wordt snelle route geboden
•
Rijtijd naar ziekenhuis sneller, naar station nauwelijks langer
•
Betrouwbaarheid gelijkwaardig, Zuidboog kan als busbaan uitgevoerd

vervolg HOV-tracé
langs spoor

halte ziekenhuis

zorgpark

alternatieve ‘groene’Zuidboog
afslag en busbaan Soestdijkerstraatweg
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de amfibieën poel, waarin straks de betonnen pijlers van de HOV fly-over zullen neerdalen

Bericht van de penningmeester
Binnenkort valt de jaarlijkse acceptgiro van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
op uw deurmat, met het verzoek uw contributie te betalen. De contributie bedraagt
traditiegetrouw minimaal € 1,83 per lid; als er meer leden op een adres wonen een veelvoud daarvan.
We verzoeken u vriendelijk iets meer bij te dragen als u dit kunt missen. Onze kosten
gaan omhoog en de minimale lidmaatschapsbijdrage is nog even hoog als 30 jaar geleden.
Betalen kunt u door de acceptgiro in te vullen, te ondertekenen en op de post te doen.
Deze wijze van betaling is de laatste jaren veel duurder geworden. De ING rekent per
acceptgiro € 0,27, terwijl betalen via internetbankieren € 0,15 kost. Met 800 leden maakt
dat toch € 100,- verschil! Dus als het mogelijk is, graag betalen via internetbankieren.
Wilt u in dat laatste geval zo duidelijk mogelijk aangeven voor wie u betaalt? Met het
lidnummer, de naam voor wie er betaald wordt, eventueel met adres. Er zijn veel leden
die De Boer, Jansen of Van Dijk heten.
Heel hartelijk dank,
Hans de Ridder, penningmeester van de VBAH
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Lid worden – wijzigingen doorgeven
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. U bent lid bij
een betaling van €1,83 of meer per kalenderjaar. Ook donateurs zijn van harte welkom.
Informatie inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. Wijzigingen in uw gegevens,
bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail door aan de secretaris. Uw
schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.

Handige informatie:
Websites:
		
		
		

www.annashoeve.nl
www.gnr.nl
www.hilversum.nl
www.vriendenvanhetgooi.nl

GNR beheer en toezicht: 		
Politie: 				
Milieuklachtentelefoon: 		
Informatie schoonmaakacties:

035-6214598
0900-8844
0800-6586734
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt vier keer per jaar; de berichtgeving kan daardoor niet actueel zijn. Om
belangstellenden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen sturen wij regelmatig
een digitale nieuwsbrief rond. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een e-mail
naar het adres webmaster@annashoeve.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’. U krijgt hem in
het vervolg automatisch toegestuurd.

Plattegrond van
Anna’s Hoeve

1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte strandje
rechts daarboven; de oude poel
4. Woning Anna’s Hoeve
5. De Berg

6. Bergvijver
7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel

Vereniging tot behoud
Anna’s Hoeve opgericht
HILVERSUM - In de Ontmoetingskerk aan de Mickelersstraat zijn gisteravond 60 mensen bijeen geweest
om de oprichtingsvergadering van de
vereniging tot behoud “Anna’s Hoeve”
bij te wonen. De leden kozen een bestuur en bespraken alvast wat suggesties voor het behoud van Anna’s Hoeve
en omgeving.
Ongeveer 60 van de 700 leden hadden
gehoor gegeven aan de oproep van de
werkgroep “Behoud Anna’s Hoeve en
omgeving” om de oprichtingsvergadering bij te wonen. De bestuursverkiezing
die tijdens de vergadering gehouden
werd verliep vlot omdat er van te voren
al kennismakingsgesprekken met de kandidaten gevoerd zijn. Het bestuur bestaat
nu uit negen leden.

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

Gooi & Eemlander, 18 april 1984

Anna’s Hoeve

170 jaar huisje Anna’s Hoeve 80 jaar gebied Anna’s Hoeve

2014

koerier

30 jaar vereniging Anna’s Hoeve
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Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.
Druk:		
Opmaak:
Oplage:
Website:
		
Redactie:
		
		
		
Verspreiding:

Drukkerij Brügemann, Hilversum
Martin Triebels
900 exemplaren
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl
Martina Evers
Carolien Jansson
Elze Mulder
Martin Triebels
John Bouwman e.a.

van Anna’s Hoeve e.o.

Vereniging tot behoud

Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie.
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties,
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris/
penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid/
redactie Koerier:

Martin Triebels

035-6834228

triebels.vbah@upcmail.nl

Hans de Ridder
Kees van Vliet

035-6835031
035-6833007

hans@paulista.demon.nl
krvvliet@gmail.com

Carolien Jansson 035-6835839

Postadres vereniging:

carolienjansson@hotmail.com

Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Jaargang 31 - winter
2014
nummer

2

Van de redactie
Druk, druk, druk…het spettert van de activiteiten in 2014! Het Jubileumjaar is daar
de directe aanleiding toe.
Komt u op de hele bijzondere Algemene
Ledenvergadering op zondagmiddag 4
mei? Aan het officiële deel gaan een wandeling en de onthulling van de informatiezuilen vooraf. Natuurlijk kunt u ook aan
een deel van het programma meedoen.
We hebben u de vorige keer artikelen
beloofd die ingaan op een van de jubilarissen; de vereniging, het gebied
of de historie van het huisje Anna’s
Hoeve. Dit keer wordt de geschiedenis van de vereniging belicht.

Activiteiten zijn natuurlijk ook bedoeld
voor niet-leden, een leuke manier om met
een prachtig stuk natuur en de vereniging
kennis te maken. Neem dus buren en
vrienden mee voor een wandeling of naar
de expositie. Kinderen en jongeren uit de
wijk, vriendjes en vriendinnetjes zijn op 17
mei welkom bij de kindersurvivaltochten!
Veel leesplezier!

Inhoud
Pag. 2

foto Angelique Roelofs

Jubileum programma samengevat

Pag. 4 Jubileum programma uitgelicht met
		
Vroege Vogelexcursie in Anna’s Hoeve
		
		
		
		
		

Onthulling informatiezuilen
Jubileumexcursie Anna’s Hoeve
Expositie over Anna’s Hoeve in Museum Hilversum
Kids survival!
Vleermuizenexcursie in Anna’s Hoeve

Pag. 8 Uitnodiging voor onze Algemene ledenvergadering met
		
Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
		

Toelichting op jaarverslag en begroting

Pag. 10 Algemeen jaarverslag - het verhaal van 2013
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Pag. 10 Ruimtelijk bijpraten
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Jubileumprogramma samengevat
In de vorige Koerier hebben we ons jubileumprogramma al aangekondigd en gepresenteerd, maar
nu gaat het allemaal gebeuren. Daarom eerst weer
even het overzicht, vervolgens worden de komende
activiteiten in een wervend verhaaltje toegelicht.
Leuke en interessante activiteiten in en over Anna’s
Hoeve, voor ieder wat wils.

Van harte welkom bij ons jubileumprogramma:

1
2
3
4
5
6

ZO 13 apr

06:00

ZO 4 mei

Informatiezuilen, natuurwandeling, ledenvergadering

13:00
13:30
14:00
15:45
16:40

Vroege Vogelexcursie met gids Jelle Harder

Mogelijk verzamelen, kopje koffie en vertrek vanuit wijkcentrum St Joseph
Onthulling van informatiezuil bij Anna’s Hoeve, entree Liebergerweg
Natuurwandeling verder door/rond Anna’s Hoeve
met als afsluiting een drankje in wijkcentrum St Joseph
Jaarlijkse ledenvergadering.
Einde programma

DO 15 mei
19:30
			

Opening expositie “Anna’s Hoeve” in museum Hilversum
Te bezoeken tot zondag 22 juni

ZA 17 mei
		

10:00
14:00

Kinderspeurtocht (2 u) voor kinderen van 7-10 jaar
Kinderspeurtocht (2 u) voor kinderen van 11-15 jaar

ZA 21 jun

21:30

Vleermuizenexcursie met gids Robert Bekenkamp e.a.

ZO 12 okt

13:30

Paddenstoelenwandeling met gids Sander Koopman e.a.

ZO 23 nov

13:30

Natuurexcursie Anna’s Hoeve aangeboden door IVN

aangeboden door Scouting Heidepark
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Jubileumprogramma uitgelicht
Vroege Vogelexcursie
in Anna’s Hoeve

1

Zondag 13 april, 6.00 uur, einde 8.00 uur

Verzamelen: hoek Liebergerweg/Anthony Fokkerweg
Excursieleider: Jelle Harder
Tip: trek warme kleding aan; neem als het kan een verrekijker mee

Bent u een vroege vogel of slaapt u liever
wat langer uit? In beide gevallen heeft
u iets gemeen met de vogels in Anna’s
Hoeve.
Het voorjaar is alweer begonnen en dat is
te merken aan de vogels. Sommige vogels
beginnen al vroeg in het jaar luidkeels te
zingen. Dat zijn de mannetjes, die zo een
vrouwtje in hun broedgebied proberen te
lokken, maar ook rivalen op een afstand
te houden. Zo van: “Pas op, dit is mijn territorium, wegwezen jij”. Er zijn ook vogels
die pas later in het voorjaar hun gezang
laten te horen. Dat zijn de vogels die doorgaans ver naar het zuiden zijn gevlogen
om de winter in ons land te ontvluchten.

Bij het licht worden ’s morgens vroeg valt
er nóg een verschil op bij de vogelzang.
Sommige vogels beginnen hun lied al
ruim voordat het licht wordt, andere pas
daarna, soms zelfs wel een uur na zonsopgang.
Het is altijd spannend wat er zo’n ochtend
waar te nemen is. Welke vogels horen
of zien we het eerst, welke vogels zijn
al terug uit het zuiden? Naar verwachting zullen we genieten van spechten
en boomklevers, misschien weer van de
boomleeuwerik, verschillende mezensoorten, vinken, de eerste tjiftjaffen, grote
lijster en een enkele roofvogel.

Bloeiende krentenbloesem, voorjaar in Anna’s Hoeve.
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foto Gerard Peet

Zondag 4 mei hebben we een heel middagprogramma met wijkcentrum St Joseph als
start en eindpunt. Doe de hele middag, of een stukje mee. We sluiten af met de ALV.

13:00
13:30
14:00
15:30
16:30
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Mogelijk verzamelen, kopje koffie en vertrek vanuit wijkcentrum St Joseph
Onthulling van informatiezuil bij Anna’s Hoeve, entree Liebergerweg
Natuurwandeling verder door/rond Anna’s Hoeve met gids Sander Koopman e.a.
Afsluiting met drankje op wijkcentrum en afwikkeling jaarlijkse ledenvergadering
Einde programma

Onthulling informatiezuilen

Zondag 4 mei, 13.30 uur tot ca 14.00 uur
Verzamelen: hoek Liebergerweg/Anthony Fokkerweg

Informatiezuilen – van die levensgrote
visitekaartjes van een natuurgebied, met
allerlei bijzonderheden over het gebied,
het landschap, de dieren die er voorkomen, de wandelroutes en de historie. Ze
zijn te vinden in veel natuurgebieden, ze
zijn nu ook op Anna’s Hoeve, en… ze zijn
prachtig!
Burgemeester Broertjes komt de informatiezuil bij de Liebergerweg onthullen. In
de aansluitende jubileumexcursie door
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Anna’s Hoeve komen we ook langs de
tweede informatiezuil tegenover huisje
Anna, met weer andere wetenswaardigheden. Natuurlijk zijn er speciale genodigden. Het is een prima gelegenheid om
Anna’s Hoeve op de kaart te zetten.
Komt u ook? Om 13:30 uur bij de entree
Liebergerweg. Of kom eerder een kopje
koffie drinken in wijkcentrum St Joseph,
dan lopen we van daaruit samen naar de
informatiezuil. Tot 4 mei!

Jubileumexcursie Anna’s Hoeve

Zondag 4 mei, 14.00-15.30 uur

Verzamelen: hoek Liebergerweg/Anthony Fokkerweg
Excursieleider: Sander Koopman, Meindert Ruitenberg, e.a.

Gaat u mee op stap in Anna’s Hoeve? Al 30
jaar lang zet de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve zich in voor het behoud en
herstel van ons mooie natuur- en recreatiegebied. Het resultaat van alle inspanningen is goed te zien in het terrein.
Tijdens de jubileumwandeling maken we
een ronde langs alle karakteristieke plekken in Anna’s Hoeve: de Speelweide, de

vijvers, het Heitje, en als letterlijk hoogtepunt de Berg.
Tijdens de wandeling kijken we naar het
landschap en de voorjaarsflora. Ook de
rijke historie van het gebied komt aan bod,
en vanzelfsprekend de actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, verkeer
en natuur.
Graag tot ziens bij de jubileumexcursie!

We eindigen de wandeling op Wijkcentrum St Joseph met een
drankje om even uit te puffen. En als u wilt, blijf dan nog even
(tot 16:40 u) om met ons de aansluitende ledenvergadering af
te wikkelen. Voor uitnodiging en stukken zie blz. 8,9 en 10.
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Een oud gebruik (natuurexcursies) weer leven inblazen.
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foto Sander Koopman

Expositie over Anna’s Hoeve
te zien vanaf
in Museum Hilversum
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16 mei - 22 juni

Kom naar de opening op 15 mei om 19:30 u

16 mei tot 22 juni

In Museum Hilversum aan de Kerkbrink vindt op donderdagavond 15 mei
om half acht de opening van een
bijzondere expositie plaats. De Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve grijpt haar Jubileumjaar aan om in samenwerking met het
museum een expositie samen te stellen over
het gebied Anna’s Hoeve.

Deze opening zal creatief worden begeleid
door Maitta Tegenbosch van Jeugdtheaterschool Maitta. Zij geeft een kijkje in het leven
van Anna, de boerendochter uit de legende
rondom Anna’s Hoeve.
De expositie bestaat uit fotomateriaal, aangevuld met uitleg. Het beeldmateriaal neemt
de bezoeker mee naar zes tijdsbeelden, in een
historische wandeling door de tijd in Anna’s
Hoeve.
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iedereen gratis toegang. Kijk op www.museumhilversum.nl voor de openingstijden
en meer informatie.

Gedurende vijf weken (tot zondag 22 juni)
kunt u in het Museum de expositie bekijken. De entree is gratis voor houders van
de Museumkaart, op woensdagen heeft
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Kids survival!

Zaterdag 17 mei, 10.00 en 14.00 uur.

Verzamelen: parkeerplaats tegenover het nu afgebrande huisje Anna
Organisatie: scouting Heidepark

Is zaterdag al jouw leukste dag van de
week?
Zaterdag 17 mei kunnen kinderen van
6-10 jaar en jongeren van 11-15 jaar kennis
maken met de activiteiten van scouting
Heidepark tijdens een survivaltocht.
Het clubhuis van Scouting Heidepark
moet plaats maken voor de nieuwe woonwijk. Een nieuw clubhuis wordt gebouwd
in Anna’s Hoeve. Samen met de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve organiseert Heidepark twee survivaltochten
door Anna’s Hoeve. Ouders zijn van harte
welkom om de kinderen te begeleiden,
en alle vriendjes en vriendinnetjes mogen
meekomen.

De survivaltochten starten op de parkeerplaats tegenover het afgebrande huisje aan
de Weg over Anna’s Hoeve. De tochten
duren twee uur, waarvan er één uur
gelopen wordt en het andere uur besteed
wordt aan opdrachten. Meedoen kost
geen geld, wel energie!
10.00-12.00 uur: tocht voor groepjes kinderen van 6-10 jaar met eigen begeleider.
Leuk als verjaardagspartijtje! Verzamelen
om 10 uur.
14.00-16.00 uur: tocht voor jongeren van
11-15 jaar. Groepjes worden ter plaatse samengesteld, of aanmelden in een groepje.
Deze leeftijdsgroep loopt zelfstandig.
Verzamelen om 14 uur.
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Vleermuizenexcursie
in Anna’s Hoeve
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Zaterdag 21 juni 21.30 uur tot ca 23.00 uur
Verzamelen: hoek Liebergerweg/Anthony Fokkerweg
Excursieleider: Robert Bekenkamp

Is er weleens een vleermuis in uw
haar gevlogen? Gebeurt dat echt of is het
een maar een fabeltje? Omdat vleermuizen
alleen ’s nachts actief zijn weten de meeste
mensen maar weinig van ze af.
Zijn het echt vliegende muizen? Waarom
leven ze in de nacht? Wat eten ze en hoe
komen ze daar aan? Waar zijn ze overdag
en waar zijn ze in de winter? Zo zijn er
nog veel meer vragen over vleermuizen te
bedenken. Veel van die vragen zal ik tijdens

de excursie proberen te beantwoorden.
En natuurlijk gaan we ook kijken of we ze
in volle actie kunnen zien – maar zeker ook
kunnen horen.
Een zaklantaren meenemen hoeft niet;
niks is leuker dan in het donker door het
bos lopen en alle geluiden op je af te laten
komen. En dan aan het eind van de avond
lekker in bed kruipen en de volgende dag
lang uitslapen – net zoals de vleermuizen
dat doen!

tekening Rob van ‘t Hoff

De speelweidevijver waar we
zeker vleermuizen gaan zien
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Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
IN

begroting
2013

gerealiseerd begroting
2013
2014

Contributie
Transport
Boekjes
Gift
Sponsoring 30jr jubileum

4750,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5199,75
0,00
0,00
7,45
0,00

5000,00
0,00
0,00
0,00
250,00

Subtotaal in

4750,00

5207,20

5250,00

250,00

239,70

200,00

5000,00

5446,90

5450,00

Rente kapitaal rekening
Totaal in

-1800,00

Te kort

UIT

begroting
2013

Kas
Giro
Rente Meer Rekening
Totaal

Mutaties
Totaal in
Totaal uit
verschil

gerealiseerd begroting
2013
2014
392,50
134,95
2210,80
432,56
105,15
60,54
0,00
0,00
25,00
286,20
9,10
454,23

500,00
Lief en leed
Kosten jubileum en bijz bijeenkomsten 1000,00
2000,00
Koerier
600,00
Inning contributie
150,00
bestuur
100,00
Boswerk
25,00
Kamer van Koophandel
0,00
30 jr Jubileum cadeau
100,00
Lidmaatschappen
75,00
Public relations
150,00
Diversen
300,00
Anna’s Hoeve Website

500,00
1000,00
2250,00
500,00
100,00
100,00
0,00
2000,00
50,00
250,00
50,00
450,00

Kas
Giro
Rentemeer rekening
Totaal

0,00

Transport
Totaal uit

Sald

4111,03

5000,00

Saldo p

7250,00

Kas
Giro
Kapitaalrekening
Totaal

Opmerkingen:
Gemiddelde contributie bijdrage euro
vorig jaar
euro per lid:

6,55
6,50
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Uitnodiging voor onze Algemene ledenvergadering
zondag 4 mei, 15:40 u
Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda

do per 1-1-2013
50,98
1551,27
20351,38

21953,63

1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de vergadering van 23 mei 2013
Kort verslag in Koerier 2013-3. Notulen op de website en ter inzage
in de vergaderzaal.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014

5.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 2014

6.

Algemeen jaarverslag 2013
Terugblik op de belangrijkste punten, het gevoerde / te voeren beleid.

5446,90
4111,03
1335,87

Saldo per
1-1-2013
50,98
1551,27
20351,38

21953,63

7.

Decharge van het bestuur van het jaar 2013

8.

Uw bestuur in 2014

9.

Rondvraag

10. Sluiting van de vergadering

Mutaties
uit
in
28,15
24,50
5182,70 4082,88

31-12-2013
47,33
2651,09

0,00
239,70
5446,90 4082,88

28289,50

25591,08

Toelichting op jaarverslag en begroting:

per 31-12-2013
47,33
2651,09
25591,08

28289,50

Het jaar 2013 verliep financieel zoals voorgaande jaren. Het aantal leden
van de vereniging is stabiel, de bijdrage per lid gaat een klein beetje omhoog, evenals de vaste kosten van de vereniging. De financiële reserves
worden daarom niet echt minder, maar groeien ook niet meer. Het is
een buffer in een tijd waarin de vereniging veel actie moet voeren om
Anna’s Hoeve een natuur- en recreatiegebied te laten blijven.
In het jubileumjaar 2014 zullen de reserves wat teruglopen. Het jubileumprogramma brengt kosten met zich mee die uit de reserves moeten
en kunnen worden betaald.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 mei 2014 zal de penningmeester waar nodig mondeling meer uitleg geven.
Hans de Ridder, penningmeester
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Algemeen jaarverslag		 het verhaal van 2013
				
Koerier, website, communicatie
Sinds 2012 is gestreefd naar vernieuwing
van de Koerier, aantrekkelijk, lezenswaardig, informatief, én 4x per jaar verschijnend. Dat laatste is in ieder geval gelukt
en op die andere punten krijgen we
stimulerende reacties. Via de website zijn
acht nieuwsbrieven uitgebracht en daarnaast nog diverse tussendoor-berichtjes.
In de naaste toekomst hopen we ook de
website verder te kunnen vernieuwen.
Weg over Anna’s Hoeve, HOV (busbaan)
Dit is het onderwerp dat ons in 2013
het meest heeft beziggehouden. In elke
Koerier en elke nieuwsbrief kwam het
wel aan bod. Het ging vooral over het
plan de weg te verleggen langs het spoor.
Er waren voorstanders die er een kans in
zagen het ingesloten karakter van Anna’s
Hoeve open te breken. Ook tegenstanders die het middel erger vonden dan de
kwaal. Veel leden meenden dat hoe meer
er bij het oude zou worden gelaten, hoe
minder inbreuk het zou geven. Ook de
inbreuk op de speelstrook Anthony Fokkerweg speelde een rol. We hebben er een
extra ledenvergadering over gehouden,
zienswijzen ingediend, ingesproken bij
raadscommissies, vooral met pleidooi
voor minder auto’s door Anna’s Hoeve.
In oktober besloot de gemeenteraad geen
nadere afweging te maken en de knoop
door te hakken ten gunste van het handhaven van de huidige weg met daarover
een (2e) ecoduct. Eind 2013 werd duidelijk
dat dit volgens onderliggend Alterra rapport een forse verkleining van het wandelgebied met zich mee zou brengen, met

op dat kleinere gebied een fors hogere
recreatiedruk. De uitdaging waarmee
we 2014 instappen is hoe we daar mee
omgaan. Dat moet gestalte krijgen in een
inrichtingsplan Anna’s Hoeve.
Terrein bij huisje Anna
De bestemming van huisje Anna en landschappelijke herinrichting van het terrein
heeft in de loop van 2013 steeds nadrukkelijker aandacht gevraagd. Verschillende
partijen (gemeente, scouting, Albertus
Perk, GNR, wij) willen verschillende dingen in/met het terrein rond huisje Anna
waardoor het moeilijk is er grip op te krijgen. Tegelijkertijd wordt het ons steeds
duidelijker dit het terrein van cruciale betekenis is voor ons inrichtingsplan Anna’s
Hoeve. Daarmee komen we in 2014.
De nieuwe woonwijk
Begin 2013 konden we onze tevredenheid
uiten over hoe het aanvankelijke bouwplan was aangepast, meer in overeenstemming met onze wensen. Daarmee
kwamen we terecht in nazorg op dit
onderwerp. Onze zorgen m.b.t. bemalen
bij teerput en lozen op de vijvers werden
weggenomen door toepassing van een andere techniek. Ringslang-waarnemingen
rond de accumulatievijver (bouwgebied)
zijn onder de aandacht van de gemeente
gebracht i.v.m. gewenste compensatie
inbreuk leefgebied.
Bosploeg, schoonmaakacties, meldteam,
vrijwilligers
Het onderhouden en schoonhouden van
Anna’s Hoeve zijn al vanaf de oprichting
basisactiviteiten van onze vereniging.
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Fantastisch hoe vrijwilligers zich hier jaar
in jaar uit voor inzetten. In een vorige
Koerier hebben bosploeg en schoonmaakploeg al verslag gedaan van hun activiteiten in 2013. Sinds 2013 functioneert er
ook een meldteam, ingesteld n.a.v. diverse
signalen van verloedering, vandalisme e.d.
Met meldingen hiervan aan contactper-

sonen bij GNR en politie hopen we deze
verschijnselen terug te dringen.
Als dank voor hun inzet hebben we 2013
afgesloten met alle vrijwilligers in een
filmuitje naar “De Nieuwe Wildernis”.
Tegelijk een mooie afsluiting voor dit
verslag.

30 jaar Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Martina Evers
Op 17 april 1984 werd de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve e.o. opgericht.
De directe aanleiding tot de oprichting
van de VBAH was dat er in november
1983 een zeer laag waterpeil in de vijvers
was. Diverse mensen drongen er bij de
gemeente op aan hier iets aan te doen
voor het te laat was en een nachtvorst het
visbestand zou uitroeien. In dagblad de
Gooi- en Eemlander was met grote letters te lezen: “Vissterfte door gebrek aan
water in vijvers van Anna’s Hoeve”. En
daaronder: “Verschillende natuurliefhebbers zien de vissterfte met lede ogen
aan”. Goed te zien was hoeveel troep er in
de vijvers lag: oude fietsen, bromfietsen,
een karretje van de supermarkt… teveel
om op te noemen. Het gebied was in de
jaren ervoor ernstig verwaarloosd en
vervuild geraakt.

Enkele vissers, de heren Jan en Flip Deijs,
zijn zich toen actief bezig gaan houden
met Anna’s Hoeve en zij kregen gelukkig
veel medestanders. Alle inspanningen leidden tot de oprichting van de VBAH, met
direct al zo’n 700 leden. Dat grote aantal
was mede te danken aan de lage contributie van 1 cent per dag! Al snel daarna, in
juni 1984, verscheen het ledenblad, met de
titel “De Anna’s Hoeve Courier”.

De eerste grote actie vond plaats op
woensdag 17 oktober 1984. Ongeveer
50 mensen ontdeden de speelweidevijver en omgeving van vuil; goed
voor ongeveer 6000 kilo vuil en circa
2000 kilo oud ijzer. Er werden drie
grote containers vol vuil afgevoerd. In
de Courier werd dit resultaat terecht
verbluffend genoemd. Maar dat was
pas het begin.
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Al snel daarna bleek dat er heel wat bij
kwam kijken om de vervuiling uit Anna’s
Hoeve te krijgen en te houden om zo het
gebied te behouden om van te genieten.
Want uiteindelijk is Anna’s Hoeve voor
een groot aantal bewoners in Hilversum
Oost het enige gebied waar men zonder
veel moeite kan recreëren. Overigens is
in 1993 Anna’s Hoeve in handen van het
Goois Natuurreservaat overgegaan, en
daarmee tot natuurgebied verklaard.

Om de doelstellingen van de VBAH te
verwezenlijken is overleg plegen met
GNR, gemeente, waterschap en andere
instanties een belangrijk middel. Dit alles
kan alleen doordat er een flink aantal
mensen zich zeer actief inzetten op allerlei gebied, iets dat vanaf het begin zo was
en is gebleven.

Om Anna’s Hoeve niet alleen te behouden maar waar mogelijk te verbeteren
hielden actieve en betrokken leden zich
bezig met vrijwel alles wat zich in en om
Anna’s Hoeve afspeelt. Zoals de toestand
van de vijvers, de bossen, speelweide, het
padenpatroon, de flora en de fauna, het
vissen, toezicht door de politie, verkeer,
toegangsbepalingen, schoonmaakacties,
etc.

Bij het 5-jarige jubileum was te lezen in de
Courier:
De oprichting van deze vereniging is niet
voor niets geweest. Door allerlei activiteiten en acties te organiseren, te overleggen
met de gemeente Hilversum en anderen is er al veel verbeterd in ons Anna’s
Hoeve. Toch blijft er nog genoeg werk
te doen en nieuwe ontwikkelingen doen
zich steeds voor.
En bij het 20-jarig jubileum constateerde
men: de vereniging is met bijna 900 leden
nog altijd springlevend.

Lees je de oude Couriers (vanaf 2000 als
“Koerier” geschreven) dan zie je dat steeds
dezelfde zaken de gemoederen bezig
houden. Qua aandachtgebieden is er door
de jaren heen dus weinig veranderd. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke
ordening. Toen was de bedreiging een
busbaan nu de HOV. Het blijft dus zaak
de ontwikkelingen rond dit gebied nauw-

Over alle bezigheden, ontwikkelingen en
leuke weetjes over Anna’s Hoeve werd
vanaf de start informatie en voorlichting
gegeven aan de leden en het publiek.
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legd in verschillende rapporten, in twee
boekjes en een film. En dit jaar kunt u een
heuse tentoonstelling over Anna’s Hoeve
bezoeken in Museum Hilversum. Dit alles
is tot stand gebracht door de inzet van
vele vrijwilligers. Anna’s Hoeve is steeds
meer gaan leven en heeft ook naar buiten
een duidelijk gezicht gekregen. Het is
daarmee een gebied, dat steeds waardevoller is geworden om voor nieuwe
generaties te behouden. Binnen enkele
jaren zullen ook de toekomstige bewoners
van de nieuwe woonwijk met net zoveel
plezier van Anna’s Hoeve genieten als wij
in de afgelopen 30 jaar.

lettend te volgen en tijdig bij gemeente
of provincie in te spreken of bezwaar te
maken.

Enkele keren per jaar halen we een berg
vuil uit het gebied. Gelukkig niet meer de
containers van toen maar toch nog een
fors aantal vuilniszakken per keer.
Met grote regelmaat bestrijdt de bosploeg
de wildgroei van vogelkers en verricht
kleine beheerwerkzaamheden. Mensen
zetten zich in om de Koerier te maken en
anderen verspreiden hem. De vereniging
trekt op verschillende manieren de aandacht bij het publiek. De VBAH organiseert wandelingen en jeugdactiviteiten
en staat op de vrije tijdsmarkt en andere
evenementen met informatie. Er is een
website die actief onderhouden wordt
door de webmaster. Nog altijd werkt de
penningmeester aan het ledenbestand en
administreert de contributiebetalingen.
Die betalingen gaan weliswaar niet meer
met handgeschreven briefjes en contant
maar ook bankoverschrijvingen laten qua
duidelijkheid soms te wensen over.

In 2014 bij ons 30-jarig jubileum kunnen we constateren dat er in dertig jaar
veel werk is verzet om Anna’s Hoeve te
behouden. Nog steeds staan ruim 900
leden achter de doelstellingen van de
vereniging. En zo kunnen we op deze plek
herhalen wat bij het 20-jarig jubileum
al werd gesteld: “Zonder betrokkenheid
geen vereniging en misschien: zonder
vereniging geen Anna’s Hoeve.”
NB de illustraties zijn overgenomen uit oude
Koeriers, toen het nog echt knippen en plakken
was. Het hele pakket van 30 jaar Koeriers is gedigitaliseerd en hopen we deze zomer op onze
website te zetten, zodat u het ook allemaal zelf
nog eens na kunt zien en lezen.

In de loop der jaren is er veel onderzoek
gedaan en is steeds meer bekend geworden over Anna’s Hoeve. Dit is vastge-
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Ruimtelijk bijpraten

Martin Triebels, voorzitter
de condities. En we hebben natuurlijk
nagedacht over dat ‘alles met elkaar rijmen’, over een eigen visie. Uitgangspunten
daarin zijn:
- In heel Anna’s Hoeve een acceptabele
balans natuur/recreatie houden.
- Recreatiedruk spreiden; voldoende
oppervlak voor recreatie in Anna’s
Hoeve houden.
- Compensatie, ademruimte zoeken in
recreatieve ontwikkeling in noordelijk
Anna’s Hoeve.
- Cruciaal daarin een noordelijke entree een ‘groen plein’ bij het huisje Anna.
Op onderstaand kaartje een visualisatie
van ideeën daarover. Uitwerking volgt,
suggesties zijn welkom. Het
inrichtingsplan Anna’s Hoeve
heeft voor ons een hoge
prioriteit.

Op het gebied van ‘ruimtelijke zaken’ zijn
er dit jaar heel wat activiteiten geweest,
maar we hebben er nog geen enkele tussentijdse nieuwsbrief over uit kunnen
brengen. Hoog tijd om bij te praten.
De HOV-busbaan
In essentie een forse asfaltbaan, een extra
weg, die juist op de meest kwetsbare plek
door de natuurgebieden Anna’s Hoeve en
Monnikenberg wordt geperst. In januari
hebben we opnieuw ons Zuidboog-alternatief gepresenteerd, nu meer uitgewerkt met voordelen, kosten en baten
(zie vorige Koerier). Dit alles gericht op
de provincie, op de beslissingen die daar
in februari gingen vallen. Ingesproken bij
de Statencommissie, Statenleden uitgenodigd en rondgeleid op Anna’s Hoeve
en Monnikenberg. De Zuidboog is nooit
onderzocht, alsnog onderzoeken zou beter zijn, maar vertraging geven – en daar
zat de gedeputeerde niet op te wachten.
We kregen door dat ze het jammer vond
dat het niet eerder bestuurlijk (vanuit de
wethouder) tot haar was gekomen. Dat
vinden wij ook. Onze actie heeft (nog)
geen resultaat gehad, maar we zijn er ook
nog niet mee klaar.

Visie op inrichting terrein
huisje Anna
Dit terrein is onderdeel van
Anna’s Hoeve. Logisch lijkt
dus eerst kijken naar de
gewenste inrichting van heel
Anna’s Hoeve, en dan kijken
welke inrichting van het
terrein rond het huisje Anna
daar bij past. Het gebeurt
echter net andersom. Er is
al een eerste stukje bestemmingsplan in procedure
gebracht; ondertussen zijn
er verschillende partijen
die iets in of met het gebied
huisje Anna willen en elkaar
verdringen:

Visie op inrichting Anna’s Hoeve
Onder de paraplu van het HOV-project
gaat er nu een inrichtingsplan Anna’s
Hoeve gemaakt worden: de ecoducten,
de geluidswallen, de verkleining van
het wandelgebied, de recreatieve problematiek - en hoe dat alles met elkaar
te rijmen. We zijn uitgenodigd hierin te
participeren en hebben gesproken over
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gebruikte afkortinge
HOV: Hoogwaardig
GNR: Goois Natuur
VBAH: Vereniging to
VVG: Vrienden van h

• Gemeente zelf wil vanwege woonwijkontwikkeling de scouting zo snel mogelijk van huidige plek hebben.
• Scouting wil met de aangeboden vestiging op Anna’s Hoeve zijn huisvesting
en continuïteit zeker stellen.
• Gemeente zelf wil deze vestiging in
dubbelgebruik als informatiecentrum
woonwijk benutten.
• VBAH wil in kader inrichtingsplan bij
huisje Anna een noordelijke bezoekersentree oftewel een ‘groen plein’
realiseren
• Albertus Perk wil de cultuur-historische
waarde van huisje Anna behouden met
behulp van een horeca-invulling.
• Fa Van Vliet wil daarin investeren, mits
ruimte (paviljoen, dienstwoning, pacht)
wordt geboden voor een sluitende

exploitatie.
• GNR,VVG,VBAH zijn sterk gekant
tegen aanzuigende horeca op deze plek
nabij de faunapassage.
• GNR,VVG,VBAH willen de gemeenteeilandjes midden in GNR-natuurgebied
daaraan toegevoegd hebben.
Wij hebben een zienswijze/bezwaar tegen
dit stukje bestemmingplan ingediend. Wij
menen dat ruimte geboden moet worden
aan onze bezoekersentree, het ‘groene
plein’. Wij hechten aan het historische
verhaal en de naamgeving van huisje
Anna, en willen dat tot uitdrukking laten
komen in de vorm van een ruïne-monument. Wij achten een horecafunctie +
paviljoen + dienstwoning hier ongewenst.

groen
plein

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

en:
g Openbaar Vervoer
rreservaat
ot Behoud van Anna’s Hoeve
het Gooi
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Zo maar een ochtend in de week

Eldertje van Loenen

Het zonnetje schijnt heerlijk, de natuur
ontwaakt. Een merel fluit er vrolijk op los.
Een prachtige paarse plek wordt zichtbaar
onder bomen: de krokussen staan in volle
bloei.

Ik rijd over een bruggetje waarvan de leuningen weer in oude glorie hersteld zijn,
en krijg het huisje van Anna in het vizier:
de brand heeft behoorlijk huis gehouden.
Het ziet er triest uit.

In de speelweidevijver zwemt een paartje prachtige kuifeenden; het mannetje zwart-wit met een mooie kuif, het
vrouwtje donkerbruin, bijna zwart. Een
hond plonst in het water. Even verderop
worden de vishengels geïnstalleerd.
Dan even een kijkje bij de drooggelegde
vijver – het lijkt wel een grote zandbak
met mannen erin. Grote tractoren met
kiepbak, bulldozers, graafmachines en
zandauto’s doorploegen de kale vlakte.
Een zandweg komt te voorschijn.

Dan de weg overgestoken naar het
nieuwe fietspad. Dit ligt wat hoger zodat
je van een mooi uitzicht kan genieten:
prachtige vergezichten. Het peil van het
Laarder Wasmeer blijft maar stijgen, en
Bonte Piet – zwart-wit met een lange
oranje snavel loopt druk heen en weer
op de drassige oevers. Scholeksters leven
graag in natte gebieden.
De sigarenplanten staan op springen.... en
dan ineens zie ik n de verte drie Schotse
Hooglanders met hun poten in het water
staan. Een zwerm muggen danst in de
lucht.

Aan de overkant van de Minckelersstraat
verdwijnen in rap tempo de bomen. Ze
worden omgezaagd om de bodem daar te
kunnen saneren.

Heerlijk om zo de dag te mogen begroeten!
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Lid worden – wijzigingen doorgeven
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. U bent lid bij
een betaling van €1,83 of meer per kalenderjaar. Ook donateurs zijn van harte welkom.
Informatie inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. Wijzigingen in uw gegevens,
bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail door aan de secretaris. Uw
schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.

Handige informatie:
Websites:
		
		
		

www.annashoeve.nl
www.gnr.nl
www.hilversum.nl
www.vriendenvanhetgooi.nl

GNR beheer en toezicht: 		
Politie: 				
Milieuklachtentelefoon: 		
Informatie schoonmaakacties:

035-6214598
0900-8844
0800-6586734
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt vier keer per jaar; de berichtgeving kan daardoor niet actueel zijn. Om
belangstellenden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen sturen wij regelmatig
een digitale nieuwsbrief rond. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een e-mail
naar het adres webmaster@annashoeve.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’. U krijgt hem in
het vervolg automatisch toegestuurd.

Plattegrond van
Anna’s Hoeve

1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte strandje
rechts daarboven; de oude poel
4. Woning Anna’s Hoeve
5. De Berg
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6. Bergvijver
7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel

Vereniging tot behoud
Anna’s Hoeve opgericht
HILVERSUM - In de Ontmoetingskerk aan de Mickelersstraat zijn gisteravond 60 mensen bijeen geweest
om de oprichtingsvergadering van de
vereniging tot behoud “Anna’s Hoeve”
bij te wonen. De leden kozen een bestuur en bespraken alvast wat suggesties voor het behoud van Anna’s Hoeve
en omgeving.
Ongeveer 60 van de 700 leden hadden
gehoor gegeven aan de oproep van de
werkgroep “Behoud Anna’s Hoeve en
omgeving” om de oprichtingsvergadering bij te wonen. De bestuursverkiezing
die tijdens de vergadering gehouden
werd verliep vlot omdat er van te voren
al kennismakingsgesprekken met de kandidaten gevoerd zijn. Het bestuur bestaat
nu uit negen leden.

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

Gooi & Eemlander, 18 april 1984
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Anna’s Hoeve

170 jaar huisje Anna’s Hoeve 80 jaar gebied Anna’s Hoeve

2014

koerier

30 jaar vereniging Anna’s Hoeve

3

Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.
Druk:		
Opmaak:
Oplage:
Website:
		
Redactie:
		
		
		
Verspreiding:

Drukkerij Brügemann, Hilversum
Martin Triebels
900 exemplaren
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl
Martina Evers
Carolien Jansson
Elze Mulder
Martin Triebels
John Bouwman e.a.

van Anna’s Hoeve e.o.

Vereniging tot behoud

Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie.
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties,
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris/
penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid/
redactie Koerier:

Martin Triebels

035-6834228

triebels.vbah@upcmail.nl

Hans de Ridder
Kees van Vliet

035-6835031
035-6833007

hans@paulista.demon.nl
krvvliet@gmail.com

Carolien Jansson 035-6835839

Postadres vereniging:

carolienjansson@hotmail.com

Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Jaargang 31 - zomer
2014
nummer
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Van de redactie
Beste lezer van de Koerier,

staat in deze Koerier. Meer informatie
over de recente ontwikkelingen vindt u
altijd op de website www.annashoeve.nl
Het bestuur zoekt nog steeds versterking!
Wanneer reageert u op die oproep? Alle
hulp is welkom.

In deze Koerier weer aandacht voor het
huidige Jubileumjaar; u wordt uitgenodigd voor twee herfstwandelingen
en vindt een artikel over de aanleg van
Anna’s Hoeve als werkverschaffingsproject. Een stukje waardevolle historie. Van
de jubileumactiviteiten die al achter de
rug zijn doen we u kort verslag.

Ook de waterstanden willen we u niet
onthouden, deze zijn weergegeven in een
grafiek met uitleg.
Uw kopij is welkom, inzenden kan tot
27 oktober 2014 bij de eindredacteur via
carolienjansson@hotmail.com
Veel leesplezier.

Over de komende herinrichting van Anna’s Hoeve heeft het bestuur op een extra
ledenvergadering haar leden geconsulteerd. De conclusie van die bijeenkomst

grote bonte specht, blz 13
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Voltooiing jubileumprogramma
Na een reeks van activiteiten (zie verslag blz 12-15 )
nadert het jubileumprogramma z’n voltooiing met
nog twee mooie wandelingen:

Paddenstoelenwandeling
in Anna’s Hoeve

ZO 12 oktober, om 13:30 u

Startpunt: parkeerplaats tegenover het
voormalige huisje Anna.
Excursieleider: Sander Koopman
hout. zijn fraaie soorten te vinden, veel
meer dan je zou denken. Ga mee en maak
kennis met de paddenstoelenrijkdom van
Anna’s Hoeve!

Wat gaan we zien? De herfst is in volle
gang en we gaan op zoek naar de verschillende soorten paddenstoelen die in
Anna’s Hoeve voorkomen. Niet alleen op
de grond, maar ook op dood en levend

Natuurexcursie
Anna’s Hoeve

(duur ± 1,5 u)

ZO 23 november, om 13:30 u

(duur ± 1,5 u)

Startpunt: parkeerplaats tegenover het
voormalige huisje Anna.
Organisatie en begeleiding: IVN

Het is herfst. Al het blad is van de bomen
behalve de naalden. De natuur raakt in
winterrust.
Is het in figuurlijke zin ook najaar en rustpauze voor het wandelgebied in Anna’s
Hoeve? Het kleine gebied ligt ingeklemd
tussen de spoorlijn, de uitvalsweg richting Baarn, de A27 en in de toekomst de
busbaan van de omstreden HOV-lijn. Een
deel van het natuurgebied hoort bij de
ecologische hoofdstructuur. Dat betekent
dat de dieren hier vrij spel zouden moeten
hebben. Zeker als een ecoduct wordt gerealiseerd over de busbaan, de weg en de
spoorlijn heen.

Al jarenlang wordt over de plannen gediscussieerd, de voors en tegens tegen elkaar
afgewogen. Afhankelijk van de gekozen
variant krijgen de dieren een groter of
kleiner gedeelte van Anna’s Hoeve het
alleenrecht.
Vandaag gaan we kijken wat dat betekent
voor de wandel- en hondenuitlaatmogelijkheden. Daarnaast kunnen we op zoek
gaan naar de herfsttaferelen: kleuren,
zaden, paddenstoelen, diersporen: de natuur heeft in elk jaargetijde iets moois te
bieden.
Wandel mee en geniet.
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tekening Rob van ‘t Hoff
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De foto die we voor onze omslag van 2015 willen gebruiken.
Prachtige stukjes bloeiende heide...ook Anna’s Hoeve.
Zullen we er in de toekomst nog van kunnen genieten?

Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve
ronde met duidelijk andere plaatjes dan we
in 2013 voor ons neus hebben gekregen. Een
extra ledenvergadering heeft zich gebogen
over deze kwestie, met de bedoeling om tot
een afweging en voorkeur te komen. Dat is
anders gelopen. Zie hieronder de brief waarin
de beslissing van de ledenvergadering wordt
overgebracht aan de gemeente.

Er is veel gebeurd sinds de vorige Koerier
(apr). De uitwerking van 2e ecoduct over
WoAH gaf een dramatische halvering van
het wandelgebied te zien. Vervolgens is een
uitwerking van de andere variant met verlegging WoAH gemaakt en stonden we met een
Visie 1 en Visie 2 voor een nieuwe beslissings-

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

17-9-2014

Aan: projectteam Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve, wethouder Voorink
			

Betreft: Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve
Bevindingen uit de ledenvergadering VBAH van 16-9-14
Geacht projectteam, wethouder
Op 11 sep 2014 zijn door het projectteam twee Inrichtingsvisies gepresenteerd, en werden burgers
uitgenodigd om hun voorkeur aan te geven voor Visie 1 dan wel Visie 2.
Op 16 sep hebben wij ons in een extra ledenvergadering met ruim 50 leden gebogen over deze
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kwestie, met de bedoeling om via een stemming tot een afweging en voorkeur te komen.
De ledenvergadering heeft besloten dat zij deze afweging thans niet kan maken, niet tot stemming over kan gaan vanwege grote onduidelijkheid in de onderbouwing van de ecologische
maatregelen.
In de vergadering kwamen verschillende zorgen naar voren. Zorg om de beperking in wandelmogelijkheden. Zorg om de situatie rond de speelstrook; wat betreft veiligheid en gezondheid.
Vastgesteld werd dat in de opzet en keuzes pijnpunten liggen besloten die in de kern terugvoeren
naar de ecologische maatregelen. Juist daarom moet de noodzaak van die maatregelen klip en
klaar duidelijk en onderbouwd te zijn. Aan die conditie is niet voldaan. De leden vinden dat niet
van hen verwacht kan worden dat ze ‘het maar moeten geloven’.
Staand beleid van GNR is medegebruik van ecoducten (met hondenrestrictie). Gebaseerd op een
Alterra rapport¹ voert het ministerie een beleid van; medegebruik: ja, tenzij aantoonbaar natuurbelang zich daartegen verzet. De door Alterra geadviseerde maatregelen gaan veel verder dan
het afsluiten van (alleen) de ecoducten, en daar is nog helemaal niets voor aangetoond. M.b.t. de
afsluitingsmaatregelen hebben we nog geen enkele onderbouwing of rapport onder ogen gekregen. Alterra is bij geen enkele consultatiebijeenkomst aanwezig geweest. Kritische vragen op het
ecologisch aspect konden slechts uit de 2e hand (landschapsarchitect, ”ik ben natuurlijk geen ecoloog”) in algemeenheden worden afgedaan. Deze gang van zaken tast het vertrouwen ernstig aan.
Alterra is in een rol geplaatst als ecologisch hoeder van de Groene Schakel-investeringen. In onze
reactienota 27-6-14 op Inrichtingsvisie 1 hebben we die rol al aan de kaak gesteld als monomaan
gericht op optimalisatie van het ecologische doel. De stellige indruk is dat Alterra hierin aan de
(te) veilige kant gaat zitten, bepaald niet de scherpte en synthese met recreatieve doelen opzoekt.
Voor de wandelaars resteren slechts de kruimels die overblijven na de slechte keuzes voor goedkope fly-over, afwijzing Zuidboog tracé e.d. Andere keuzes zouden meer recreatieve ruimte laten,
wettelijke rechten in stand houden, maar dat valt niet onder de advisering.
Die grondhouding is in Inrichtingsvisie 2 niet anders. Ook hier wordt een afsluiting opgelegd
die veel verder reikt dan het ecoduct. Het voorgestelde compromis van een vlonderpad langs
de zuidoever bergvijver is door Alterra van tafel geveegd (wil men echt de Dudokbrug slopen!?).
Idem het voorgestelde compromis de oorspronkelijke Dudok-allee (oostelijke afgang berg) als
wandelpad in/naar heidegebied aan te houden. In dit hele gebied onder en boven het ‘voormalige
2e ecoduct’ worden ook nog steeds heel veel paden weggehaald, resteren nauwelijks wandelmogelijkheden. De Alterra claims blijven bovenmatig. Wij zijn genoodzaakt hier een onafhankelijke
second opinion op te verlangen.
Wij hopen dat alsnog in de hiervoor geschetste behoefte kan worden voorzien en dat wij daarmee
alsnog onze rol in het keuzeproces kunnen vervullen.
Namens Algemene Ledenvergadering en Bestuur,
Met vriendelijke groet,

					

Martin Triebels, voorzitter

¹ Alterra-rapport, 2010… Recreatief medegebruik van ecoducten, Effecten op het functioneren als faunapassage
Samenvattende bevinding:
De studies op Natuurbrug Zanderij Crailoo en Natuurbrug Slabroek laten zien dat voor veel algemeen voorkomende soorten recreatief medegebruik van een ecoduct niet leidt tot onverwacht lage gebruiksfrequenties
en geen of slechts een beperkt effect heeft op het tijdstip en de manier waarop de ecoducten worden gebruikt,
mits het ecoduct voldoende breed is en het ecoduct zorgvuldig is ingericht.
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INTERVIEW

Mijn kind vindt

BEZOEKERS ANNA’s HOEVE

Hyun Dorland

het fantastisch
hier. Daar gaat
het toch om?

bijdrage van Sander Koopman en Maarten Koole

1. Hoe noemt u uw hobby?
Ontspannen lopen met de honden.
2. Wat zou er hier moeten veranderen?
Niets.
3. Wat is uw favoriete plek hier?
Op het bankje bij het gras en de poel.
Meestal kom ik gezellig met mijn kinderen en de honden.
4. Om welke tijd van de dag bent u meestal
in Anna’s Hoeve?
Rond 10 uur in de ochtend zoals vandaag.
5. Waar ergert u zich aan? Mensen die
hun rotzooi niet opruimen. Er ligt soms
veel troep. Ik mis prullenbakken hier en
daar. Waar zijn de prullenbakken?
6. Het echte Anna’s Hoeve huisje is
afgebrand. Wat moet daarvoor in
de plaats komen?
Een nieuw
huisje zou wel leuk zijn. Bijvoorbeeld
voor een drankje en een kinderijsje.
Anna’s Hoeve moet blijven zoals het nu
is, als het aan mij ligt. Mijn kind vindt het
fantastisch hier. Daar gaat het toch om?

Oproep nieuw bestuurslid
Vind jij Anna’s Hoeve belangrijk?
Vanuit de historie?
Vanuit je eigen beleving?
Als natuur- en recreatiegebied in Hilversum oost?
Kun je wel wat tijd missen in het belang van veel mensen, van de natuur en de recreatiebehoefte?
Wil je niet veel vergaderen en wel je bijdrage leveren?

Bel ons! We zoeken jou!
Vriendelijke groet van
Martin Triebels
Hans de Ridder
Kees van Vliet
Carolien Jansson

6

Jelle Harder tot ridder geslagen
Op vrijdag 25 april 2014 werd Jelle Harder,
bij ons allemaal welbekend, benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Een grote eer en zeer verdiend vinden wij.

in voor het behoud en het creëren van
oeverzwaluwranden.
Burgemeester Broertjes had er een flinke
klus aan om alle organisaties en de taken
die Jelle overal op zich nam op te noemen,
maar besloot uiteindelijk met de plechtige
woorden:
‘Meneer Harder, u hebt blijk gegeven van
persoonlijke bijzondere verdiensten in,
en gerelateerd aan de hoofdfunctie. U
wordt gekwalificeerd als iemand die zich
geruime tijd ten bate van de samenleving
heeft ingespannen en uw werkzaamheden hebben voor de samenleving een
bijzondere waarde.
Gelet hierop heeft het Zijne Majesteit
Koning Willem-Alexander behaagd om u
te benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.’

Jelle kreeg deze onderscheiding op voorspraak van de vele organisaties waarvoor
hij zich heeft ingezet voor behoud en verbetering van de leefomstandigheden van
vele diersoorten. Deze organisaties waren
er, naast onze Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve, heel wat.
Jelle was onder andere bestuurslid van de
Vogelwerkgroep ‘t Gooi en Omstreken,
van de Stichting Goois Natuurreservaat,
van de Stad en Lande Stichting, de Stichting Groen Muiderberg, de Vereniging
Natuurmonumenten en last but not least
van onze eigen Vereniging, de VBAH.
In al deze organisaties was hij steeds
degene die, gedreven door zijn liefde voor
de natuur en de dieren, projecten opzette
om de leefomstandigheden –
in het bijzonder van kwetsbare en bedreigde diersoorten – te verbeteren.

zie volledige speech op onze website

Een willekeurige greep uit
zijn activiteiten: hij was
de oprichter en drijvende
kracht achter vele werkgroepen, zoals de IJsvogelwerkgroep, de Boommarterwerkgroep, de Libellen- en
Vlinderwerkgroep en de
Vleermuiswerkgroep; hij
ontwikkelde voor het GNR
een visie op een meer
natuurlijk bosbeheer in de
Gooise bossen en zette zich
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30 jaar Vereniging Anna’s Hoeve

80 jaar Gebied Anna’s Hoeve
170 jaar Huisje Anna’s Hoeve
Ja, we hebben een drievoudig jubileum. In de vorige Koerier stonden we stil
bij 30 jaar Vereniging Anna’s Hoeve, nu bij 80 jaar Gebied Anna’s Hoeve.
Tachtig jaar, dat verwijst naar 1934 toen Anna’s Hoeve met z’n waterpartijen en heuvels werd opgeleverd vanuit het werkverschaffingsproject.
Over deze en andere episodes in de geschiedenis van Anna’s Hoeve was
dit voorjaar een prachtige expositie in Museum Hilversum, nog na te zien
in een Expositiebrochure op onze website. Daaruit dit artikel.

De dertiger jaren
In de periode 1900-1930 hadden zich
belangrijke veranderingen voltrokken, de
komst van industrie en arbeiderswijken,
de aanleg van waterleiding en riolering.
Opkrabbelen uit een primitieve tijd. Nog
steeds een tijd van duidelijke rangen en
standen, je plaats weten of op je plaats
gezet (vernederd) worden.
Door uit de hand gelopen speculatie
stortten in 1929 beurzen en banken in,
en volgde een golf van ellende, met name
een enorme werkloosheid – de crisisjaren. In die tijd was er geen enkel sociaal
vangnet, werklozen waren aangewezen op
de armenzorg van de kerk. Verpaupering

volgde, oproer dreigde. Tegen die achtergrond werd de ‘steun’ geïntroduceerd,
met de verplichting twee keer per dag te
komen stempelen. Ook werden werklozen in groten getale gedwongen om in de
werkverschaffing te werken. Zo kon het
gebeuren dat een werkloze onderwijzer
met schop en kruiwagen aan het werk
moest om…. Anna’s Hoeve aan te leggen.
De werkverschaffing was omstreden,
het werk was zwaar, de omstandigheden
erbarmelijk en het loon maar net genoeg
om van te leven. Vooral in socialistische
kringen werd de werkverschaffing als een
vorm van uitbuiting beschouwd. Hilver-
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summers uit Oost kunnen nog vertellen over
hun opa die op Anna’s
Hoeve gewerkt heeft. En
over het bewustzijn ‘dat
nooit meer’ dat uit die
herinnering geboren is.
Anna’s Hoeve als sociaal
monument.
Het plan
Het in 1931 verworven
“wandelbosch” Anna’s
Hoeve verkeerde in een
verwaarloosde staat. Om
het op te knappen vatte
de directeur van Publieke
Werken, ir. J.F. Groote,
het idee op om er
siervijvers aan te leggen.
Gemeentearchitect W.M.
Dudok werkte dit idee in
1933 uit met tekeningen
voor de siervijvers en de
houten bruggen.

foto Streekarchief Gooi & Vecht

De aanleg
De aanleg van het recreatiegebied werd een project voor
de Hilversumse werkverschaffing, net als het vliegveld en
de sporthaven bij de Vreelandseweg. De werkverschaffing
in Nederland is vooral bekend uit de jaren ’30, toen er voor
allerlei projecten goedkoop gebruik gemaakt werd van een
grote groep werklozen.
In Anna’s Hoeve ging in 1933 een legertje werklozen (uiteindelijk in totaal 130 mensen) aan het werk. Een oude “aschbelt”
werd vergraven. Met het afval werd de kern van de huidige
Berg van Anna’s Hoeve gevormd. De vijvers ontstonden door
zand uit te graven. Dit werd met kruiwagens en kipkarren
naar de berg gereden, die tot ongeveer 25 meter werd opgehoogd.
Uiteindelijk kwam er door
het afgraven van vuilnisbelt
en vloeivelden, en door het
uitgraven van de vijvers zoveel
grond vrij dat er drie heuvels
konden worden aangelegd.
De andere twee, waarvan één
de Bult van Dudok genoemd
wordt, liggen in de westelijke
helft van Anna’s Hoeve, vlakbij
de Speelweide.
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De begroeiing
Het geheel werd afgerond met nieuwe
aanplant van bomen en struiken. De heer
J.H. Meijer, plantsoenmeester van de
gemeente Hilversum, speelde hierbij een
belangrijke rol.
In de hongerwinter van 1944/1945 verdween een groot deel van de toen ongeveer 10-jarige bomen in de kachel van
Hilversumse gezinnen. Opvallend is dat
de beukenbomen bij huisje Anna’s Hoeve
zijn blijven staan. Die hebben drie branden,
een oorlog en een speeltuin overleefd!
Ontwerp W.M. Dudok
Anna’s Hoeve is ook een landschappelijk
monument, ontworpen en getekend door
de architect-stedenbouwkundige van
Hilversum, W.M. Dudok, die glooiingen,
heuvels, waterpartijen in fraaie organische
lijnen neerzette. Een Dudokmonument dus
ook. Het werd in 1934 opgeleverd en kreeg
een enorme publieke belangstelling.

foto Streekarchief Gooi & Vecht
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Dertig jarig jubileum.....Dertig jaar Koeriers op de website
Gerard Peet heeft de enorme klus geklaard om alle bladzijden van alle Couriers/Koeriers te scannen, en Martin
Triebels heeft de kunstgrepen verricht die
nodig waren om al die documenten toegankelijk en doorzoekbaar te maken voor
de bezoekers van de website. Waar vindt u
deze dozen met oude Koeriers?

Sinds enige tijd is onze Anna’s Hoeve Koerier – of: Courier zoals hij vroeger heette
– on line. Dus: bent u weleens nieuwsgierig hoe ons blad er in het begin uitzag, en
wat er toen allemaal speelde in en rond
Anna’s Hoeve? Dan hoeft u niet in een
stoffige doos met oude blaadjes te duiken,
maar kunt u gewoon op onze website via
enkele klikken drie ‘virtuele’ dozen met
Koeriers vinden, waar u dan op uw gemak
doorheen kunt bladeren.

•
•
•
•
•
•
•

Ga naar de website www.annashoeve.nl
op de openingspagina ziet u de Agenda en het Nieuws
Rechtsboven ziet u staan: naar de laatste Koeriers en Nieuwsbrieven
Klik daarop – en ga dan op de pagina die nu opent helemaal naar onder
Linksonder ziet u staan: 30 jaar Koeriers
Klik daarop – en dan ziet u de drie dozen met oude Koeriers.
Kies een doos, klik erop, en binnen een paar minuten is het pdf-bestand
gedownload en wordt het op uw scherm geopend.

U zou dit pdf-bestand ook op uw eigen
computer kunnen opslaan, zodat u ook
offline kunt bladeren – maar het is wel
een vrij groot bestand, enkele tientallen

Mb’s. Leuker is misschien om regelmatig
naar de website terug te keren .... zodat u
ook van het laatste nieuws op de hoogte
blijft.
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Vroege vogels in Anna’s Hoeve
Vogelexcursie op 12 april onder leiding van Jelle Harder
Samen met een vriend kwam ik tegen
zessen aan op de hoek van de Liebergeren Anth. Fokkerweg. De straatlantarens
brandden nog, maar het was eigenlijk al
bijna licht, en toen we een kwartier later
op de Liebergerweg liepen, gingen ze al
uit.
De groep bestond uit dertien mensen, de
oudsten tussen de 60 en 70 – de jongsten
10 en 12. Vóór we vertrokken vertelde
Jelle wat we zouden kunnen verwachten,
en wat er bij voorgaande excursies rond
deze tijd van het jaar was waargenomen.
Inleidend stelde hij ook de cruciale vraag
– of we wisten waaróm de vogels ‘s morgens eigenlijk zo uitbundig beginnen te
zingen? Zou het zijn om ons op een prettige manier wakker te maken? Omdat ze
zo blij zijn dat de nacht eindelijk voorbij

is? Ach – misschien ook wel daarom, maar
zeker is dat ze vooral zingen om aan hun
soortgenoten duidelijk te maken waar
de grenzen van hun territorium liggen;
met hun zang proberen de mannetjes een
vrouwtje te veroveren en hun broedgebied af te bakenen. Het is belangrijk om
mooier te zingen dan de buurman, want
zo vergroot het mannetje de kans op een
vrouwtje. Een mooie zang betekent namelijk een goede conditie en dat vergroot
de kans op broedsucces.
Bij de meeste soorten zingt alleen het
mannetje. Er zijn maar een paar soorten
zangvogels waarvan ook het vrouwtje
zingt. Een voorbeeld is het roodborstvrouwtje, dat net als het mannetje in de
winter haar territorium wil verdedigen
door middel van zang.
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Ikzelf ging vooral mee met deze excursie omdat ik nu toch eindelijk weleens
wilde weten welke vogels mij ‘s morgens
vroeg wakker fluiten. Dat er merels en
mezen bij waren, wist ik wel, maar wie
nog meer? En ooit had ik geweten hoe het
roodborstje klonk, maar hoe was dat ook
weer....
De eerste was natuurlijk de merel, die
hadden we allemaal, in het halfduister
onderweg naar het verzamelpunt, al
gehoord. De merel is met recht een kampioenzanger: niet alleen won hij in 2010
de Vogelzangverkiezing van het radioprogramma Vroege Vogels, maar hij is er
ook altijd als een van de eersten bij, en ‘s
avonds geeft hij vaak nog een laat concert.

Al gauw hoorden – en zagen we, na de
merel, min of meer in chronologische
volgorde, de volgende soorten: koolmees, roodborstje, pimpelmees, tjiftjaf,
winterkoninkje, grauwe gans, zwarte
kraai, zwartkop, grote bonte specht,
boomklever, nijlgans, blauwe reiger,
vink, meerkoet, wilde eend, muskuseend,
waterhoen, houtduif, gaai, zanglijster,
goudhaantje, fitis, boompieper, witte
kwikstaart, boomkruiper en ekster.
Ik liep ze ijverig allemaal te noteren op
een bloknootje, nog niet zo eenvoudig,

staande op een bospaadje en met stijve
vingers van de kou – maar achteraf had
ik me de moeite kunnen besparen, want
Jelle kwam naderhand met zijn eigen lijstje. Ik was wel tevreden dat ik er geen een
gemist had – al had ik daarbij wel hulp
gehad van mijn mede-excursionisten.
Gaandeweg ging ik de vogels ook steeds
meer herkennen – maar helaas, toen we
eenmaal aan het eind van onze excursie
waren gekomen, begon de twijfel alweer
toe te slaan: was dat fijne tsiep-tsiep nu
van een roodborstje – of toch van een
winterkoninkje?
Eerlijk gezegd maakt het me ook niet
zo heel veel uit. De merels, mezen en
roodborstjes malen er niet om of ik ze
bij naam ken, ze blijven toch wel hun
ochtendconcerten geven. Wij hoeven er
alleen maar van te genieten en, al was het
maar voor ons eigen plezier alleen, ervoor
te zorgen dat ze graag in onze buurt
blijven!
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Jubileum
Onthulling informatiepanelen
Plaatsing van de zuilen, drie dagen voor
de onthulling, we hebben het gered.
Bewonderende blik van de burgemeester.

Napraten na de bevlogen speech van GNR
De belangstellenden ondertussen in groepjes op natuurexcursie door Anna’s Hoeve
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activiteiten
Kindersurvival
Leedvermaak?

Spanning en inspanning
boven het donker glanzende water

Met pannekoeken en koekhappen is de inwendige mens
ook weer goed verzorgd.
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DE WATERSTANDEN: het eind van een serie
Gerard Peet
Voor de laatste keer bevat de Koerier een
grafiek van het waterpeil van de vijvers
van Anna’s Hoeve. Per 1 september is
schrijver dezes gestopt met deze wat uit
de hand gelopen hobby.
In de bestuursvergadering van 16 februari
1995 werd (net als daarvóór) veel gesproken over het waterpeil. Het bestuur wilde
daar graag meer grip op krijgen. Jelle
Harder merkte op dat het handig zou zijn
als we wat meer informatie hadden over
die waterstand: eigenlijk zouden we die
zelf moeten bijhouden om er met meer
kennis van zaken over te kunnen praten.
Een besluit werd er niet genomen, het
is zelfs niet genotuleerd. Maar als (toenmalig) secretaris leek het mij wel leuk en
nuttig om dat zelf op te pakken. Zo werd
kort na die vergadering de stand voor het
eerst van de peilschalen afgelezen. Eerst
gebeurde dat maar af en toe, maar toen
in augustus het peil sterk begon te dalen,

kwam er meer systeem in. Vrijwel iedere
week werd minstens 2 x de stand genoteerd. Tijdens vakanties nam een vrijwilliger (meestal Ineke Marx, tot 2006 Koerierredactielid) het taakje van mij over.
In de Courier van september 1995, nu 19
jaar geleden, stond de peilgrafiek voor het
eerst. De gemeten periode loopt dus van
ongeveer 17 feb 1995 t/m 1 sep 2014.
De gegevens van de laatste jaren zijn
ook van nut gebleken voor de Gemeente
Hilversum, afdeling Milieu. Samen met
KNMI-gegevens over de regenval geven
ze meer inzicht in de totale capaciteit
van het vijversysteem als waterbuffer bij
zeer langdurige hevige regenval. Maar
de gemeente heeft onlangs een vernuftig
meetsysteem (“diver”) in de Bergvijver
geïnstalleerd waarmee het waterpeil dagelijks automatisch wordt vastgelegd.

cm boven NAP

Algemene informatie
De bovenste lijn toont het verloop van

peildatum
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het peil van de vijvers, de onderste het
verloop van de Educatieve Grondwatermeter op de Speelweide. Hoe groter het
verschil tussen beide lijnen, hoe sneller
het peil bij droogte zakt. Behalve door
invallend regenwater, worden de vijvers
voornamelijk gevoed door water uit
het hemelwaterriool van de wijken in
Hilversum-Oost en -Zuidoost waar een
gescheiden rioolstelsel is aangelegd. Ook
de grondwaterstand hangt sterk af van de
hoeveelheid regen die er valt. Gemiddeld
staan de vijvers ongeveer 30 cm hoger dan
het grondwater op enige afstand van de
vijvers. Na hevige regenval kan dat tijdelijk (veel) meer zijn, en bij droogte kan het
tot 0 dalen. Dat gebeurde voor het laatst
begin september 2013, toen beide lijnen
gingen samenvallen.
Het “streefpeil”, dat vroeger gold voor de
Speelweidevijver, wordt nog maar zelden
gehaald. Bij dat peil (220-240 cm) zien
de vijvers er mooi vol uit. De hoogste en
laagste ooit in de hele waarnemingsperi-

Meten is weten

Gaat Gerard nu op z’n lauweren rusten?

ode afgelezen standen:
Waterpeil: 289 (3 maart 1999) en 90 (10
juli 2010). Grondwaterpeil (afgelezen
sinds 3 maart 2008): 184 (23 jan. 2012), ca.
60 (1 nov.2009, schatting).

De periode sinds 1 augustus 2013
Nadat het peil een jaar geleden behoorlijk laag was geworden,
steeg het in twee maanden tijd meer dan anderhalve meter.
Grote pieken zijn te zien na zware regenbuien: zo’n 80 mm
op 8-9-10 september, 110 mm op 11-12-13 oktober, 120 mm van
28 oktober t/m 10 november. Ook de ruim 80 mm regen van
28 juli, toen veel straten in het Gooi onderliepen, leverde een
flinke piek op.
De vissteiger in de Bergvijver loopt bij een peil boven 180 cm
onder water. Van 13 oktober tot en met 29 maart stond de
steiger dus vrijwel continu blank, en daarna gebeurde dat nog
vier keer gedurende enkele dagen.
Sinds 29 juli lijkt het grondwaterpeil op slot te zitten: het verandert nauwelijks meer mee met het vijverpeil. Wellicht heeft
dat iets te maken met de grondwerkzaamheden ten noorden
van natuurgebied Anna’s Hoeve. Maar echt snappen doe ik
het niet. Misschien is de grondwatermeter wel stukgegaan.
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INTERVIEW

Het is hier super

BEZOEKERS ANNA’s HOEVE

Remané Ronde

goed vissen.
Dat moet niet
iedereen weten!

bijdrage van Sander Koopman en Maarten Koole

1. Hoe noemt u uw hobby? Vissen, met spin.
2. Wat zou er moeten veranderen aan Anna’s
Hoeve? Niets. Een beschrijving in de
landelijke vislijsten is wel een goed idee.
Het is hier super goed vissen. Dat moet niet
iedereen weten!
3. Wat is de favoriete plek voor uw hobby?
De speelweide aan de spoorlijn kant.
Door de rietkragen zit er veel snoek.
Pas ving ik een snoek van 81 cm.
4. Op welk tijdstip bent u hier meestal?
Vanaf 6, 7 in de ochtend tot 12 uur.
5. Waar ergert u zich aan? Jongeren die hun
rotzooi niet opruimen. Waar zijn de prullenbakken?
6. Het echte Anna’s Hoeve huisje is afgebrand. Wat moet daarvoor in de plaats komen? Niets doen. Het mooie hier is de natuur. Daar kom ik voor. Dus zie ik het liefst
helemaal geen bebouwing. Ik vind dit niet
echt een stadspark. Het is hier meer natuur.
Dat moet zo blijven, als het aan mij ligt.
Dus alsjeblieft geen patatkramen in Anna’s
Hoeve! In de ochtend en namiddag kan je
hier ringslangen zien en schildpadden. Ik
heb ook wel eens een hazelworm gezien.
Fantastisch!

Zomers genoegen

Eldertje van Loenen

Wat heb ik weer mogen genieten van het
Hollandse weer. Veel zon, warme dagen
en enorme plensbuien. Vele tochten door
Anna’s Hoeve want er is altijd wel wat te
zien en te beleven.
Zo vertelde mijn zus mij dat ze, aan de
wandel met de hond, was aangesproken door een man die tijdens zijn werk
een grote schildpad was tegengekomen.

Hij zocht een veilige omgeving voor de
schildpad. Ze wees hem de speelweidevijver. Nu liggen er sinds enige tijd twee
kunstmatige eilandjes hierin. En ja, pas
geleden zag ik deze grote schildpad daar
heerlijk genieten van de zon.
Op een van mijn ritjes kwam ik een grote
ringslang tegen; deze lag opgerold op de
Liebergerweg zich op te warmen. Wat een
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prachtgezicht en wat zijn ze vlug!
‘s Avonds heb ik regelmatig genoten van
prachtige zonsondergangen; de temperatuur werd dan ook wat aangenamer.
Tot mijn grote plezier hebben de Schotse
Hooglanders er twee kalfjes bij gekregen
Ze waren lekker speels en waren elkaar
aan het uitdagen tot een van de moeders
hen tot de orde riep. En toen zag ik ineens
dat er nog maar weinig water meer was
en dat een van de koeien niet duldde dat
de watervogels er kwamen.
Een andere keer zag ik tot mijn grote
vreugde een zwarte ooievaar en een
zilverreiger. Nu, u begrijpt: ik kon mijn
geluk niet op! Verder zie je veel konijnen
– waardoor je af en toe ook een glimp
opvangt van een vos.
De bramen komen er ook weer aan en de
heide begint paars te kleuren. Vele vissers

foto Sander Koopman
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slaan nog weer hun hengel uit. Door de
hevige regenval begin deze maand heeft
de vissteiger weer enige tijd onder water
gestaan. En in het Laarder Wasmeer ontstaan weer natte plekken, waar de Schotse
Hooglanders graag in staan.
Op een zondag zag ik iemand die van de
berg probeerde te paragliden. Dit lukte
uiteindelijk niet, misschien omdat er te
weinig wind was - en het leek me ook
zeer gevaarlijk, vanwege de auto’s en de
vijver. Ja, zo probeert ieder op zijn manier
te recreëren in Anna’s Hoeve.
Als je via de Minckelersstraat Anna’s Hoeve ingaat is links nog een grote zandvlakte
te zien, en in de verte ontstaat een nieuwe
berg. En ik vraag me weleens af hoe ziet
het er over 25 jaar uit?
Genieten we dan nog met zijn allen van
de natuur zoals nu gebeurt?

De Vrijetijdsmarkt
Ook dit jaar stond de vereniging op de
Groest op zaterdag 13 september. Kees
van Vliet heeft de voorbereiding en het
aanslepen van alle materialen weer trouw
voor zijn rekening genomen. Dit onzichtbare werk van Kees in de voorbereidingsfase mag wel eens genoemd worden. Hij
is er al dagen van te voren druk mee. De
juiste folders, voldoende Koeriers, het
materiaal om de stand op te bouwen, het
maken van kopieën van actueel informatiemateriaal…hij regelt het allemaal.
Als ter plekke blijkt dat er toch elektra nodig is om de filmpjes van Ron te kunnen
draaien, is dat dankzij Kees in een mum
van tijd voor elkaar!
Natuurlijk hebben een flink aantal
vrijwilligers zich ook dit jaar ingezet om
met de bezoekers van de vrijetijdsmarkt
in gesprek te gaan. De ledenwerving
bleef dit jaar beperkt tot een tiental. De
belangrijkste oorzaak daarvan is dat wij
vooral wilden praten met de belangstel-

lenden over de inrichting Anna’s Hoeve;
wat denken mensen over de gevolgen van
de gemeentelijke en provinciale plannen?
Hoe vindt men dat mens en dier samen
van het gebied gebruik kunnen maken?
Kan die HOV misschien toch via een
Zuidboog langs het nieuwe ziekenhuis;
Anna’s Hoeve sparen en een flink aantal
miljoenen besparen? En dan de speelstrook; het blijft een hot item om die te
behoeden voor afbreuk, direct of indirect.
Al met al was de dag geslaagd, de inzet
van de vrijwilligers fantastisch en staat
Anna’s Hoeve ook deze dag weer op de
kaart!

foto’s Ron Haanschoten
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Lid worden – wijzigingen doorgeven
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. U bent lid bij
een betaling van €1,83 of meer per kalenderjaar. Ook donateurs zijn van harte welkom.
Informatie inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. Wijzigingen in uw gegevens,
bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail door aan de secretaris. Uw
schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.

Handige informatie:
Websites:
		
		
		

www.annashoeve.nl
www.gnr.nl
www.hilversum.nl
www.vriendenvanhetgooi.nl

GNR beheer en toezicht: 		
Politie: 				
Milieuklachtentelefoon: 		
Informatie schoonmaakacties:

035-6214598
0900-8844
0800-6586734
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt vier keer per jaar; de berichtgeving kan daardoor niet actueel zijn. Om
belangstellenden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen sturen wij regelmatig
een digitale nieuwsbrief rond. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een e-mail
naar het adres webmaster@annashoeve.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’. U krijgt hem in
het vervolg automatisch toegestuurd.

Plattegrond van
Anna’s Hoeve

1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte strandje
rechts daarboven; de oude poel
4. Woning Anna’s Hoeve
5. De Berg

6. Bergvijver
7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel

Vereniging tot behoud
Anna’s Hoeve opgericht
HILVERSUM - In de Ontmoetingskerk aan de Mickelersstraat zijn gisteravond 60 mensen bijeen geweest
om de oprichtingsvergadering van de
vereniging tot behoud “Anna’s Hoeve”
bij te wonen. De leden kozen een bestuur en bespraken alvast wat suggesties voor het behoud van Anna’s Hoeve
en omgeving.
Ongeveer 60 van de 700 leden hadden
gehoor gegeven aan de oproep van de
werkgroep “Behoud Anna’s Hoeve en
omgeving” om de oprichtingsvergadering bij te wonen. De bestuursverkiezing
die tijdens de vergadering gehouden
werd verliep vlot omdat er van te voren
al kennismakingsgesprekken met de kandidaten gevoerd zijn. Het bestuur bestaat
nu uit negen leden.

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

Gooi & Eemlander, 18 april 1984

Anna’s Hoeve

170 jaar huisje Anna’s Hoeve 80 jaar gebied Anna’s Hoeve

2014

koerier

30 jaar vereniging Anna’s Hoeve
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Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.
Druk:		
Opmaak:
Oplage:
Website:
		
Redactie:
		
		
		
Verspreiding:

Drukkerij Brügemann, Hilversum
Martin Triebels
900 exemplaren
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl
Martina Evers
Carolien Jansson
Elze Mulder
Martin Triebels
John Bouwman e.a.

van Anna’s Hoeve e.o.

Vereniging tot behoud

Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie.
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties,
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Secretaris/
penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid/
redactie Koerier:

Martin Triebels

035-6834228

triebels.vbah@upcmail.nl

Hans de Ridder
Kees van Vliet

035-6835031
035-6833007

hans@paulista.demon.nl
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Van de redactie
Beste lezer van de Koerier,
In deze Koerier nog een laatste keer
aandacht voor het huidige Jubileumjaar; u
vindt een artikel over de geschiedenis van
het huisje Anna’s Hoeve, door Kees van
Aggelen, die ook het boekje Anna’s Hoeve,
klein gebied, groot verhaal schreef. Er
staan vast dingen in zijn artikel die u niet
wist!

Meer informatie over de recente ontwikkelingen vindt u altijd op de website
www.annashoeve.nl
Het bestuur zoekt nog steeds versterking!
Wanneer reageert u op die oproep? Alle
hulp is welkom!
En de redactie roept de lezers op om de
Koerier in de toekomst digitaal te ontvangen. Dat scheelt veel papier, veel postzegels en veel vrijwilligerswerk! Denk er
eens over en laat het ons weten.

Verder een impressie van de paddenstoelenwandeling op 12 oktober en Martina
Evers doet verslag van de zwerfvuilacties
in het jaar 2014.

Uw kopij is welkom, inzenden kan tot 6
januari 2015 bij de eindredacteur via
carolienjansson@hotmail.com.

Ten slotte wordt u bijgepraat over de
mogelijke veranderingen in Anna’s Hoeve
door onze voorzitter Martin Triebels.

Een gezellige decembermaand gewenst
van de redactie.
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Succesvolle

paddenstoelenwandeling

Bijna 20 deelnemers meldden
zich op 12 oktober bij gids Sander
Koopman voor een paddenstoelenwandeling op Anna’s Hoeve.

Vliegenzwam

Paddenstoelen en zwammen zijn
er het hele jaar, maar vooral in de
vochtige periodes. Dat was het begin oktober net weer geworden, dus
ja… ze waren er. Vanuit hun ondergrondse schimmelnetwerk hadden
ze links en rechts de kop opgestoken.
Sommige leven kort, andere lang.
Op dode bomen zagen we zwammen met
‘jaarringen’. Ze leven tot de opruimklus
geklaard is.

boom. Met een spiegeltje keken
we onder het hoedje van de
paddenstoel, en zagen de fijne
lamellen waar de sporen tussen
vandaan komen. En dan natuurlijk: de klassieke vliegenzwam,
rood met witte stippen, die door
verzuring steeds zeldzamer
werd. Je ziet ze nu weer meer,
dank zij de katalysator in onze
auto’s.

Paddenstoelen met en zonder
steel, zoals de aardappelbovist, een balletje vol met sporen - trap op mij! en op
de wind sproeien ze weg. Ja, het gaat altijd
weer over voortplanting, de levenscyclus.
De kinderen waren gebiologeerd, de ouders geamuseerd.

Elders paddenstoelen die met hun
draden stoffen uitwisselen met boomwortels, die in symbiose leven met ‘hun’
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Zwammen met ‘jaarringen’

aardappelbovist

Kortom, een geslaagde excursie.
Volgend jaar weer? Goede vraag. Dit jaar
hadden we jubileumwandelingen. Vindt
u het een goed idee om volgend jaar weer
natuurwandelingen te organiseren? Hebt
u een favoriet thema, vogels, planten,
paddenstoelen etc? Graag uw terugkoppeling.

Met spiegeltje onder de paddenstoel kijken.

niet vergeten:
ZO 23 november, om 13:30 u (duur ± 1,5 u)
Natuurexcursie
Startpunt: parkeerplaats tegenover het
Anna’s Hoeve
voormalige huisje Anna.
Organisatie en begeleiding: IVN

Misschien ontvangt u de Koerier net op
tijd, misschien te laat. Hoe dan ook, hier
een herinnering aan deze natuurexcursie,
georganiseerd door IVN. Een excursie op
het thema “verandering”.

gen die op stapel staan in het natuurgebied Anna’s Hoeve, met aandacht voor
keuzes, varianten, en wat dat betekent
voor de wandel- een hondenuitlaatmogelijkheden. IVN gaat ons zeker verrassen
met hun eigen manier van kijken naar de
natuur en het natuurgebied.

Verandering in de seizoenen, met nu
aandacht voor wat de natuur in de herfst
voor moois te bieden heeft. Veranderin-
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1844-2014 Honderdzeventig jaar huisje Anna’s Hoeve
Kees van Aggelen
Eind jaren vijftig fietste mijn opa, met
mij in een zitje, vaak van Hilversum naar
Baarn. Daar had hij vroeger bij zijn vader
gewerkt in een wagenmakerij, Van Ree, en
hij kende daarom nog steeds veel boeren
in de omgeving van Eemnes en Baarn. Bij
de berg van Anna’s Hoeve vertelde mijn
opa altijd dat hij in de crisistijd ook nog
had mee geholpen bij de aanleg van de
siervijvers en de berg, in het kader van de
werkverschaffing.

kwam ik erachter dat Anna’s Hoeve, en
het huisje erop, is genoemd naar Anna
Vrolik-van Swinden, de tweede vrouw
van Gerardus Vrolik, die het gebied dat
nu ‘Anna’s Hoeve’ heet in 1843 in erfpacht
kreeg.
Gerardus Vrolik was doctor in de geneeskunde in Amsterdam en een man van
groot aanzien. Hij bezat de buitenplaats
Drakenburg, en kon met zijn nieuwe aankoop zijn landgoed Drakenburg naar het
westen uitbreiden. Bij het Laarder Wasmeer liet hij een huisje bouwen, dat was
bedoeld als pleisterplaats om op tochtjes
met de koets even te kunnen pauzeren en
te kunnen genieten van het uitzicht op
het Wasmeer.
Onder de volgende eigenaars, Van Dijk en
Van den Wall Bake, was het huis Anna’s
Hoeve in gebruik als woning, ook lezen
we in de archieven soms de aanduiding
‘boswachterswoning’.

De naam Anna’s Hoeve heeft mij sindsdien altijd geïntrigeerd. Wie was die
Anna? In mijn omgeving kon niemand dat
vertellen. Ook de boeken over geschiedenis gaven geen informatie. Eind jaren
zestig ging ik mij steeds meer verdiepen
in de geschiedenis van Hilversum, maar
Anna bleef een onbekende voor mij. Er
deed wel een verhaal de ronde over ene
Anna die een hoeve had bestierd in de
19e eeuw, en die bijverdiende als herbergierster en tolgaarster langs de weg van
Baarn naar Hilversum – maar dit verhaal
kon niet kloppen, omdat er nooit een tol
is geweest langs deze weg. Uiteindelijk

In 1896 brandde het huisje af. De bewoner, L. van den Hengel, was op het moment van de brand niet thuis. Toen hij op

1911 kaart gebied Anna’s Hoeve

1844 Gerardus Vrolik

4

weg naar huis was, kwam een losgebroken koe hem al tegemoet.
Hieruit, en uit een bericht uit de
Gooi- en Eemlander over deze
brand – waarin werd beschreven
dat ‘veel van de inboedel en het
vee, waaronder 60 kippen’ verloren waren gegaan – blijkt dat het
huisje in die tijd inderdaad als
‘hoeve’ werd gebruikt.
De eigenaar, de familie Van den
Wall Bake, liet het huisje na
deze brand weer opbouwen. De
oorspronkelijke gevelsteen is ook
toen bewaard gebleven.

1934 Opzichter Herman Kelder voor huisje Anna’s Hoeve

De volgende eigenaar, Van
Kretschmar van Veen, liet het
huisje in 1913 verbouwen tot
twee woningen. In 1931 werd het
natuurgebied Anna’s Hoeve aan
de gemeente Hilversum verkocht
en in 1935 werd Liebergerweg
200 verbouwd tot theeschenkerij
voor de dagjesmensen die hier
kwamen verpozen. Tot na de
oorlog werd het huis op nr 202
bewoond door de pachter van de
theeschenkerij.

De gevelsteen die in de muur van de uitbouw aan de oostkant van het huisje was gemetseld. Gelegd door de kleinzoon van Gerard Vrolik. De steen is nogal beschadigd,
verondersteld wordt dat dit komt doordat men de ijzeren
klapstoeltjes van het terras tegen de muur opstapelde.

1939 Anna’s Hoeve Theeschenkerij

Speeltuin en restaurant
Nadat in 1950 E. Kreekel Anna’s Hoeve
in erfpacht had verkregen, werd een jaar
later het restaurant gebouwd. Er kwam
een speeltuin bij. Deze kende een enorme
bloei en werd een geliefde bestemming
voor schoolreisjes. Later werd alles
nog eens uitgebreid met een achtbaan,
spookhuis, trein en reuzenrad. In de jaren
zeventig nam de belangstelling voor dit
lunapark af. Bovendien werd het restaurant in 1972 getroffen door een brand. Het
huisje Anna’s Hoeve bleef gespaard.
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Anna’s Hoeve restaurant met bus

maar het huisje Anna’s Hoeve bleef staan.

In de aanbouw van het huisje, een ontwerp van architect Dudok, probeerde
Kreekel in de jaren tachtig nog een soort
kiosk-restaurant te exploiteren. Maar
deze Gasterij De Lantgoyer was geen lang
leven beschoren. Vervolgens exploiteerden de gebroeders De Brave twaalf jaar
het partycentrum Anna’s
Hoeve. In 2000 werd het
verkocht en het jaar daarop
als restaurant heropend als
Castellum Novum - maar
al snel werd de naam weer
gewijzigd in Paviljoen De
Nieuwe Anna’s Hoeve. De
bedrijfsleider woonde in het
huisje Anna´s Hoeve, maar
toen het Paviljoen in 2005
was afgebrand verhuisde hij
met zijn gezin. Het puin van
de ruïne werd afgevoerd,

In de jaren die volgden kwam het huisje
onder de ‘hoede’ van krakers, zodat het
tenminste niet geheel verviel - maar nadat de laatste kraker eruit was gezet sloeg
het noodlot in 2014 weer toe en dit keer
brandde het huisje zelfs geheel af.

1988 Anna’s Hoeve Gastery De Lantgoyer
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Na de brand van feb 2014, het einde van huisje Anna ?

Al lang voor die brand had de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk bij
de gemeente Hilversum gepleit voor het
behoud en herstel van het huisje Anna’s
Hoeve, immers ook deels een ontwerp
van Dudok. Er werden plannen gemaakt
om het te renoveren en er een passende
herbestemming aan te geven. Een aanvraag voor een monumentenstatus had
geen succes, omdat het huisje te weinig
historische elementen zou bevatten, onder andere door de vele verbouwingen.
Vrij snel na de brand werden de restanten
door de gemeente gesloopt, en aan de
toezegging dat bij sloop de fundering zou
blijven liggen, werd helaas niet voldaan.
Een schrale troost is dat Albertus Perk de
gevelsteen heeft kunnen redden. Hij ligt
nu op een veilige plaats te wachten op
betere tijden.

Kees van Aggelen is de schrijver van ‘Anna’s
Hoeve, klein gebied, groot verhaal’, en bestuurslid van de Hilversumse Historische Kring
Albertus Perk.
Wilt u meer weten over het werk van deze vereniging, kijk dan op www.albertusperk.nl
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Nieuw offensief inrichting Anna’s Hoeve
Martin Triebels, voorzitter
In de Inrichtingsvisies Anna’s Hoeve
wordt de wandelaar op grote afstand (300
meter) van de ecoducten gehouden. Dat is
echt te veel, en bij twee ecoducten is het
dus dubbel te veel. De ledenvergadering
heeft vooral de WAAROM vraag gesteld,
waarom die 300 meter? Daar is van de gemeente geen antwoord of onderbouwing
op gekomen. We gaan er niet op zitten
wachten en zijn een offensief begonnen
tegen die 300 meter en voor meer wandelruimte.

Verstoring A27
Geluid-, licht-, en bewegingsverstoring
golft vanaf de A27 over natuurverbinding
‘De Groene Schakel’. Hoewel dat wel is
geadviseerd, wordt aan deze verstoring
niets gedaan, ook niet in het tracébesluit
verbreding A27. We zijn tegen dit tracébesluit in beroep gegaan bij de Raad van
State. Samen met Vrienden van het Gooi
hebben we in een verzoekschrift aan de
gemeentes Laren en Hilversum en de provincie gevraagd hun invloed aan te wenden voor een geluidsscherm bij de A27. In
feite hadden zij in juli 2013 al beloofd zich
daarvoor in te zullen zetten. Samen met
Vrienden van het Gooi hebben we daarom
in een Wob-verzoek (Wet openbaarheid
van bestuur) alle documenten daarover
opgevraagd. We willen helder hebben of
het een loze belofte was of dat men er
echt iets aan heeft gedaan.

Dat WAAROM heeft te maken met de
onrustige omgeving (A27, HOV) waarin
de natuurverbinding ‘De Groene Schakel’
tot stand moet komen. In de plannen
is de oplossing (compensatie) voor die
onrust: wandelaars terugdringen uit het
gebied. Een slechte oplossing vinden wij.
Wij zijn er voor om de onrust van A27 en
HOV wel aan te pakken maar ruimte voor
de wandelaar te houden.

Huizen en Blaricum vechten voor hun groen
Op de meentgronden bij Huizen en Blaricum zijn vanaf 1970 veel woningen gebouwd en
mensen komen te wonen. De provinciale HOV-busbaan die nu nabij komt is primair in het
belang van die mensen, van Huizen en Blaricum. Toch is er juist daar grote weerstand, omdat de vrije busbaan ten koste gaat van hun groene ruimte. Geen groen ommetje meer via
Kikkerpad of Waterkering. Huizen en Blaricum vechten voor hun groen. Blaricum weigert
elke medewerking. Huizen wil een alternatief tracé via een bestaande uitvalsweg, zet dat
kracht bij met een onderzoeksrapport van bureau Arcadis.
En Hilversum? Ook hier gaat de HOV ten koste van groene ruimte, gaat er wandelgebied
verloren. Ook hier ligt een beter alternatief (Zuidboog) voor de hand. Maar Hilversum doet
er niets mee, doet geen onderzoek, toont geen interesse. Hilversum haalt de schouders
op over groene ruimte, zet zich niet in voor het belang van Hilversummers. Waarom niet?
Waarom is Hilversum het braafste jongetje van de klas? Heeft het met de tunnel te maken?

En Hilversum?
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Verstoring HOV-busbaan
Ook de HOV-busbaan levert verstoring op
(zie illustratie). In een vervolgactie hebben we onze pijlen gericht op het verstorende HOV-tracé. We hebben een bezinningsoproep gedaan aan de politiek en
een pleidooi gedaan voor het alternatieve
Zuidboog-tracé. In al die stukken beargumenteren en herhalen we onze inzet:
“Pak de echte verstoring aan en niet de
wandelaar…schrap die 300 meter”.

ach

Ver
li

cht

ing

A27

bra

ndt

hel
en

Road Effect Zone (REZ)
Niet afgeschermde snelweg verstoring
heeft als effect dat dieren het gebied
gaan mijden. Op een afstand van
250m betreft dat: edelhert, damhert,
ree, vos, konijn, haas, marterachtigen,
das, eekhoorn, egel, vleermuizen, vliegende insecten, dagvlinders ed.

t

De media hebben er aandacht aan
gegeven. Contacten zijn gelegd met de
politiek. Graag ook uw aandacht, reactie.
Voorlopig zeggen we maar ‘wordt vervolgd’.

Wandelaar wordt op
300m afstand van
ecoduct gehouden.
m

150m

300

Bufferzone wordt doorsneden door HOV-busbaan en
A27 (zonder geluidsscherm).
Ruime HOV-boog drukt
ecoduct naar ongunstige
positie achter bergvijver.

Cirkels bufferszone.
“Bufferzones zijn gebieden waarbinnen alle
permanente vormen van verstoring (bebouwing, wegen) moeten worden tegengegaan”.
Wandelaars vallen niet onder deze definitie,
worden vreemd genoeg op dubbele afstand
gehouden.

HOV-boog loopt door
bufferzone van ecotunnel,
verstoort de toeleiding
naar de natuurbrug.

^

^

De echte verstoorders
buiten beschouwing gelaten

De wandelaar aangepakt
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Ook door dit berkenlaantje zult u als de huidige plannen doorgaan, straks niet meer kunnen wandelen.
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Van onze verslaggever ter plaatse....
Nieuws smaakt altijd het beste als het vers is. En als iets je interesseert sta je er het
liefst met de neus bovenop! Zulke mensen zoeken wij - en ook mensen die
hun oor te luisteren leggen, hun ogen de kost geven, de vinger aan
de pols houden – in ons dierbare gebiedje Anna’s Hoeve.
Sommige mensen maken regelmatig of
zelfs dagelijks een ommetje in Anna’s
Hoeve, en daarbij hebben ze ook nog
weleens een fototoestel bij de hand.
Die mensen zoeken wij - Ú bent onze
verslaggever of verslaggeefster ter plaatse!
Merkt u iets op als u in Anna’s
Hoeve verblijft – of het nu negatief of
positief is – meld het ons. Als u foto’s heeft
die het verhaal vertellen: prima! Bent u
meer van de woorden, schrijf uw ontdekkingen of bedenkingen of beschouwingen op, en
stuur ze ons toe, wij kunnen uw bericht of foto
met toelichting dan op de website plaatsen. U kunt
uw bijdragen sturen naar de redactie van de Anna’s
Hoeve Koerier, carolienjansson@hotmail.com.
Alvast bedankt!

Bijzondere waarnemingen
Bezoek de rubriek ‘bijzondere waarnemingen’ op onze website.
Anna’s Hoeve instappen is de natuur instappen. Dat blijkt ook uit de bijzondere flora/
fauna waarnemingen die we door krijgen. Die zetten we nu, met illustraties, in een
overzicht op onze website. Anna’s Hoeve is waardevol. Dat willen we uitdragen.
Geef ook uw waarnemingen door.
21 okt 14, 06:30u

Vos

Lillian

16 okt 14, 13:00u

IJsvogel

Wim

Weer eens een ijsvogel gezien in Anna’s Hoeve.
Hij/zij vloog van de slurf vanaf de speelweidevijver onder de brug bij het witte strandje door
naar het tussen gedeelte.

In de vroege ochtend zag ik op Anna’s Hoeve
een vos het bospad aan de kant van de spoorlijn oversteken. Het was wel erg donker maar
ik kon aan het silhouet zien dat het een kleine
vos was.
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En nog veel meer.

Zwerfvuilacties Anna’s Hoeve		
				
Na het opruimen werden we ook dit jaar
weer door Versa Welzijn in het Grand
Café van St. Joseph getrakteerd op soep,
en koffie met koek, waarvoor vanaf deze
plek heel warme dank.
We kijken met een voldaan gevoel terug
op het zwerfvuilruimen in 2014. Was jij
niet in de gelegenheid om mee te doen
aan een grote opruimactie? Je krijgt
volgend jaar opnieuw de kans in Anna’s
Hoeve op de zaterdagen 11 april, 4 juli en 3
oktober. Uiteraard weten we dat er tussen
deze acties door ook regelmatig door bezoekers zwerfvuil wordt geraapt in Anna’s
Hoeve, waarvoor hartelijk dank. Hopelijk
steken we deze betrokken mensen met de
zwerfvuilacties een hart onder de riem.
Samen houden we Anna’s Hoeve mooi!

In 2014 is twee keer een grote opruimactie gehouden: op zaterdag 5 april met
twaalf mensen en op zaterdag 6 september met elf mensen.
Bij elkaar geteld zijn met deze twee
acties dit jaar 40 vuilniszakken vol troep
verwijderd uit het gebied. Verder voerden
we nog wat losse zooi af, zoals in april een
pallet, een kastje, een vergane autoband
en kapotte visstoeltjes en in september
een stuk tapijt en een kapotte stoel.
Tijdens de actie van september werd
bovendien het bospad aan de kant van de
Liebergerweg over een lengte van 40 tot
50 meter minutieus uitgekamd met de
hand en een tuinharkje op glasscherven.
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Martina Evers blaast zwerfafvalacties nieuw leven in
een interview door NL Schoon
HILVERSUM - Al sinds 1983 zet de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve zich in tegen de
verloedering en vervuiling van het natuurgebied aan de oostkant van Hilversum. Martina
Evers heeft in 2010 de zwerfvuilacties nieuw
leven ingeblazen omdat in haar ogen dat nodig was. Drie keer per jaar gaat ze nu met een
groep vrijwilligers het gebied in om alles op te
rapen wat ze vinden.
“Bij die acties komen ongeveer twintig mensen een ochtend werken. Veel van hen ruimen
ook tussendoor afval op, ook op andere plekken in het Gooi, tijdens hun wandeling of het
uitlaten van de hond. Het is geweldig om te
merken dat ik niet alleen sta in mijn ergernis
over zwerfvuil. Het stimuleert om met z’n
allen een ochtend te werken in de natuur. We
hebben altijd veel plezier en de humor is niet
van de lucht. We vinden soms de vreemdste
dingen en we verwonderen ons steeds weer
over wat er ligt en hoe dat mogelijk is. Zwerfvuilgrijpers leen ik van het Goois Natuurreservaat, eigenaar en beheerder van het gebied.
De gemeente Hilversum zorgt voor afvoer
van het verzamelde vuil. Deelnemers die vlakbij het gebied wonen stellen hun kruiwagen
ter beschikking en een bolderkar”, omschrijft
Evers een opruimdag, waarbij iedere keer wel
vijftien afvalzakken vol troep uit de natuur
wordt gehaald.
Fiets
Door hun inzet zijn alle vrijwilligers die
meehelpen een Supporter van Schoon. Een
eretitel als beloning voor hun werk. Ook de
complimenten die de groep krijgt tijdens
de arbeid, doen Evers goed. “Mensen steken
hun duim op, zijn blij verrast, geven complimenten en zeggen dat ze zich ook altijd zo
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ergeren aan de troep overal. Soms
vertellen ze dat ze zelf ook wel eens
zwerfvuil oppakken, maar dat het een
eindeloos verhaal lijkt. Dat is ook een
reden waarom ik de acties organiseer.
Het steekt mensen hopelijk een hart
onder de riem dat er meer mensen
zijn die zich in willen zetten. En
verder steek je tijdens een wandeling
niet zomaar even een wiel of verroeste
kletsnatte fiets in je tas dus dat soort
grote zaken ruimen wij met de actie
op.”
Voor de mensen die hun afval in de natuur gooien heeft Evers een boodschap.
“Keer het eens om: gooi niet iets weg
maar raap eens wat op! Als iedere Nederlander één of twee keer per week een
stuk zwerfvuil zou oprapen, is Nederland
straks schoon.”

Kolganzen

Anna’s Hoeve – de herfst in aantocht
Wat een prachtig najaar, hoge temperaturen en zo nu en dan een flinke bui.
De natuur begint langzaam te kleuren.
De dagen korten. Overal liggen eikels,
beukenootjes en kastanjes over de grond
uitgestrooid. Machtig mooie paddestoelen die uit de grond schieten of op de
bomen groeien. Elke keer weer een verrassing. De prachtige luchten, met al die
afwisseling – witte wolken, grijze wolken,
veren, schapenwolkjes, statige stapelwolken of dreigende grijze regenwolken. Ik
heb zelfs een bij-zon (red.: een parhelium
of ook wel een halo genoemd) gezien
–fascinerend!
Bij de speelweidevijver is goed gesnoeid
en gezaagd. Je hebt zo vanaf de spoorlijn weer een duidelijk overzicht. Ook
de tamme kastanje heeft veel vruchten
afgeworpen. Die heb ik opgeraapt om er
kastanjesoep van te maken – die verrukkelijk was.
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Eldertje van Loenen

Helaas is bij de speeltuin nu ook de hele
bomenrij gerooid, en alles diep uitgegraven - de bulldozers en tractoren hoor je
in de verte brommen. Ja, Anna’s Hoeve
verandert drastisch en dat is maar al te
goed te zien!
Toch blijven de vijverpartijen en het
bos van Anna’s Hoeve goed bezocht.
Ieder heeft zo zijn eigen vermaak, lekker
wandelen, vissen, hardlopen, de hond
uitlaten, mountainbiken.... Ik zag zelfs op
2 oktober nog mensen in het water spelen
met de bal en hond, zulke hoge temperaturen!
Leunend over het bruggetje kijk ik naar
het leven in het water. Grote libelles
zoemen als helicopters voorbij. Een klein,
écht vliegtuigje verstoort de rust. Een
groep ganzen vliegt in V-vorm al gakkend
over.... zou het dan tóch herfst worden?
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Koerier digitaal
Vier keer per jaar verzendt de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve haar verenigingsblad de Koerier. Iedere keer weer vol
informatie over dit kwetsbare natuur- en
recreatiegebied.

krijgt, met actieve links (blauwe tekst)
naar meer achtergrondinformatie.
Als u hoort bij die leden die graag iets op
deze manier leest op zijn pc of tablet, laat
u ons dat dan even weten?

De Vereniging wil overgaan tot het digitaal verzenden van Koeriers aan leden en
belangstellenden.
Hiermee besparen wij op papier en postzegels. Voordeel voor u is dat u een full
colour exemplaar van de Koerier te zien

Geef ons uw e-mailadres door, via
carolienjansson@hotmail.com, graag met
vermelding van al uw adresgegevens. Wij
sturen u de volgende Koerier dan per
e-mail toe, en bezorgen hem niet meer in
de brievenbus.

Oproep van de penningmeester!
Uw penningmeester heeft eerder geschreven over de puzzels die hij voorgeschoteld
krijgt wanneer leden hun contributie
betalen. Leden betalen voor partners
met een andere naam. Dames gebruiken
ineens hun meisjesnaam, terwijl het
lidmaatschap op de naam van hun man
staat... het is soms heel wat zoekwerk!
Ook omdat, vooral bij betalingen van en/
of rekeningen, de complete naam niet ongeschonden overkomt op mijn afschrift.
De naam áchter ‘en/of’ valt dan vaak juist
weg (zie ook onderstaande ‘raadsels ‘ van
augustus).
Het helpt enorm als u de laatste vier
cijfers die onder aan de acceptgiro staan
vóór het + teken vermeldt bij de betaling.
Dan kan ik u altijd vinden.
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Bij de betalingen van augustus 2014 zaten
er twee waar ik ondanks al mijn puzzeltraining niet uit kwam:
S. Mijnster eo
E. A. Ruiter
Bent u een van deze twee? Laat het me
weten, dan kan ik de administratie in
orde brengen.
Met vriendelijke groet,
Hans de Ridder, penningmeester

Lid worden – wijzigingen doorgeven
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. U bent lid bij
een minimale bijdrage van € 1,83 per kalenderjaar. Ook donateurs zijn van harte welkom.
Informatie inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. Wijzigingen in uw gegevens,
bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail door aan de secretaris,
hans@paulista.demon.nl. Uw schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.

Handige informatie:
Websites:
www.annashoeve.nl		
www.vriendenvanhetgooi.nl
		
www.gnr.nl			
www.hilversum.nl
GNR beheer en toezicht: 		
035-6214598
Politie: 				
0900-8844
Milieuklachtentelefoon: 		
0800 - 9986734
Informatie schoonmaakacties:
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt vier keer per jaar; de berichtgeving kan daardoor niet actueel zijn. Om
belangstellenden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen sturen wij regelmatig
een digitale nieuwsbrief rond. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een e-mail
naar het adres webmaster@annashoeve.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’. U krijgt hem in
het vervolg automatisch toegestuurd.

Digitale Koerier
De papieren Koerier krijgt u thuisbezorgd. U kunt ook kiezen voor de digitale Koerier (full
colour) op uw e-mail adres. Geef dat telefonisch of per mail door aan de redactie Koerier,
carolienjansson@hotmail.com. Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten!

Plattegrond van 1. Speelweide
2. Speelweidevijver
Anna’s Hoeve

3. Witte strandje en oude poel
4. Voormalig huisje Anna
5. De Berg

6. Bergvijver
7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel

Vereniging tot behoud
Anna’s Hoeve opgericht
HILVERSUM - In de Ontmoetingskerk aan de Mickelersstraat zijn gisteravond 60 mensen bijeen geweest
om de oprichtingsvergadering van de
vereniging tot behoud “Anna’s Hoeve”
bij te wonen. De leden kozen een bestuur en bespraken alvast wat suggesties voor het behoud van Anna’s Hoeve
en omgeving.
Ongeveer 60 van de 700 leden hadden
gehoor gegeven aan de oproep van de
werkgroep “Behoud Anna’s Hoeve en
omgeving” om de oprichtingsvergadering bij te wonen. De bestuursverkiezing
die tijdens de vergadering gehouden
werd verliep vlot omdat er van te voren
al kennismakingsgesprekken met de kandidaten gevoerd zijn. Het bestuur bestaat
nu uit negen leden.

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

Gooi & Eemlander, 18 april 1984

