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

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

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

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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:  Vacature 
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
Bestuurslid/
  redactie Koerier:   Carolien Jansson    035-6835839 carolienjansson@hotmail.com  

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje en oude poel
4.  Voormalig huisje Anna
5.  De Berg

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

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:   0800-6586734
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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

Digitale Koerier
De papieren Koerier krijgt u thuisbezorgd. U kunt ook kiezen voor de digitale Koerier (full 
color) 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! 
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Kijkt u ook uit naar een goed 2015? De 
redactie hoopt dat het ook voor Anna’s 
Hoeve een goed jaar wordt. We vierden 
in 2014 drie jubilea; het 30-jarig bestaan 
van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve, de herinnering aan de aanleg van 
het gebied tijdens de werkverschaffing 80 
jaar geleden en de 170-jarige historie van 
het Huisje van Anna. 
Maar ook heftige ingrepen kwamen 
dichterbij. De HOV en de wegverlegging 
zullen ook in 2015 aanleiding blijven om 
artikelen te schrijven in de Koerier. In dit 
nummer een oproep voor de vervroegde 
ledenvergadering op donderdag 5 maart 
om half acht in St Joseph. Komt allen! 

 
We doen u ook verslag van een heel gezel-
lige vrijwilligersmiddag, waarbij Gerard 
Peet verrast werd met een lintje, dat hem 
door de burgemeester werd opgespeld. 

En: de bosploeg biedt in haar  jaarverslag 
een kijkje in de werkzaamheden die zij 
verrichtte. Zin om te helpen bij het werk 
van de bosploeg? Versterking is altijd 
welkom!    
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Bericht van het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve betreurt het dat voorzit-
ter Martin Triebels vervroegd is afgetreden. In eerste instantie wilde Martin Triebels 
aftreden tijdens de ledenvergadering van 2015, regulier in april of mei. Dat besluit heeft 
het bestuur gerespecteerd. Dit bleek helaas toch niet werkbaar. 
Het bestuur wil graag eensgezind  kunnen opereren – iets wat ook Martin altijd heeft 
nagestreefd. Maar vanwege verschil van inzicht over te nemen stappen en verschil van 
meningen over actualiteiten werd samen doorgaan een zeer lastige opgave.
Het bestuur voelt zich overvallen door de Nieuwsbrief die Martin Triebels in december 
heeft verzonden en distantieert zich van de inhoud van die Nieuwsbrief. Eerder aftre-
den bleek uiteindelijk een betere oplossing. 
Wij zijn Martin Triebels zeer erkentelijk voor zijn niet aflatende inzet in de afgelopen 
drie jaar voor de VBAH. Tijdens de komende algemene ledenvergadering is er gele-
genheid afscheid van Martin te nemen. Tot deze algemene ledenvergadering (ALV) is 
Carolien Jansson, een van de bestuursleden, interim-voorzitter. Het bestuur heeft naar 
aanleiding van het vertrek van de voorzitter besloten de ALV te vervroegen, zodat de 
leden hun keuze voor een nieuwe voorzitter binnenkort kenbaar kunnen maken. 
Het bestuur blijft zijn best doen om samen met de leden de belangen van Anna’s Hoeve 
zo goed mogelijk te behartigen.

Carolien Jansson, interim-voorzitter

 

Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering 
donderdag 5 maart, 19.30 uur  - Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda
Opening door de interim-voorzitter1. 

Afscheid van oud-voorzitter Martin Triebels2. 

Notulen van de vergaderingen van 4 mei 2014 en 16 september 20143. 

Ingekomen4.  stukken en mededelingen

Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015    5. Zie pagina 12

Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 20146. 

Benoeming kascommissie voor 20157. 

Algemeen jaarverslag 2014      8. Zie pagina 14 

Uw bestuur in 2015: wijziging bestuurssamenstelling9. 

Rondvraag10. 

Sluiting van de vergadering11. 

Borrel12. 

Notulen op de website en ter inzage in de vergaderzaal.

Vergaderstukken en voorgedragen kandidaten vindt u 
twee weken voor de ledenvergadering op de website. U 
kunt een en ander ook opvragen via de penningmeester.



3

        
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Een verbinder die intern en extern het verenigingsgevoel kan vertegenwoordigen en 
uitstralen, met goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Iemand 
die het gezamenlijk verenigingsbelang kan vertegenwoordigen. Iemand die aanzet 
tot meedoen, saamhorigheid en draagvlak. Een bestuurder die taken kan verdelen en 
werkzaamheden delegeren aan 4 à 5 andere bestuursleden, een klankbordgroep en 
andere vrijwilligers.

De voorzitter heeft de volgende taken:

Voorzitten van bestuursvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met •	
secretaris 
Voorzitten van ledenvergaderingen en de agenda opstellen in overleg met               •	
secretaris
De VBAH extern vertegenwoordigen, bij voorkeur met een ander bestuurs- of •	
klankbordgroep-lid samen
Bestuursbijdragen voor de Koerier schrijven•	
Bestuursbijdragen voor de website schrijven•	

Tijdsinvestering:
De voorzitter is flexibel beschikbaar; met regelmaat wordt een flinke tijdsinvestering 
gevraagd. Bestuursvergaderingen vinden circa 8 keer per jaar plaats, de ledenvergade-
ring in principe éénmaal per jaar. Verder moet wekelijks de e-mail worden bijgehouden 
en acties opgevolgd. Grof ingeschat een gemiddelde tijdsinvestering van 10-15 uur per 
week.
Hebt u belangstelling, of wilt u eerst meer weten? Neem contact op met één van de 
bestuursleden, Carolien Jansson, Kees van Vliet of Hans de Ridder. Kandidaten worden 
twee weken voor de Algemene Leden Vergadering van 5 maart bekendgemaakt via de 
website. De leden kiezen op donderdag 5 maart de voorzitter. 

          
Vervroegd op zoek naar een nieuwe voorzitter



4

Vrijwilligersmiddag  12 december 2014
Martina Evers

Op vrijdag 12 december 2014 was er een 
ontvangst voor actieve vrijwilligers op de 
nieuwe RWZI (rioolwaterzuivering) Oost 
in Hilversum. Met dit uitje wilde het be-
stuur de vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet in 2014. 

Na een kopje koffie/thee met koek werd 
een korte film vertoond waarin met time-
lapse opnamen de hele bouw in een paar 
minuten werd getoond. De seizoenen 
en de bouwactiviteiten snellen in deze 
film met razende vaart voorbij. U kunt 
het filmpje ook bekijken op http://vimeo.
com/41766083

Rondleiding
Twee enthousiaste medewerkers van 
Waternet leidden daarna de aanwezigen 
in twee kleinere groepen rond over het 
terrein en in het pompgebouw. We volg-
den hierbij de weg van het rioolwater. Die 
start bij een bufferbak van de gemeente 
Hilversum. Bij hevige buien wordt het 
water dat niet direct verwerkt kan wor-
den, daarin opgevangen. 

Waternet ontvangt het water via het 
stamriool, dit is een buis met een inwen-
dige doorsnede van bijna 3 meter. Deze 
buis voert het afvalwater van de oostkant 

van Hilversum naar een ondergronds 
pompgebouw. Wij mochten afdalen in 
dit gebouw waar enorme pompen staan 
die het water eenmalig omhoog pompen 
tot het eerste reinigingspunt waar het via 
roosters van grof vuil wordt ontdaan. Ook 
in deze installatie mochten we een kijkje 
nemen; wat een troep zit er in dat water! 

Vanaf die eerste schoonmaakstap komt er 
geen pomp meer aan te pas. Het afvalwa-
ter gaat onder vrij verval door een aantal 
verschillende bakken met verschillende 
behandeling, onder andere een actief-
slibtank waarin bacteriën hard werken 
om vieze stoffen uit het water te halen. 

Niets te ruiken
De hele installatie en alle bakken met 
vuilwater zijn afgedekt. Eventuele minder 
prettig ruikende lucht wordt afgezogen 
en door lavablokken geleid waarin andere 
bacteriën de lucht reinigen. Daarna wordt 
het almaar schoner wordende water 
belucht en uiteindelijk worden in een 
bezinkbak de bacteriën, die hun werk ge-
daan hebben, weer opgevangen en terug-
geleid naar het begin om opnieuw aan het 
werk te gaan. Het water is ondertussen zo 



5

schoon dat het weer teruggegeven kan 
worden aan de natuur, en via de Goyer-
gracht Zuid naar de Gooimeerkust gaat. 
Na de rondleiding kon er nog wat sap en 
fris gedronken worden en nagepraat over 
dit interessante proces en wat er allemaa 
bij komt kijken om het goed op gang te 
houden. Ook zijn er nog ontwikkelingen 
in de toekomst te verwachten om nog 
beter bepaalde stoffen (zoals fosfaat en 
medicijnresten) uit het water te gaan 
halen. Sommige stoffen kunnen dan nog 
efficiënter worden hergebruikt.

Een onderscheiding
Daarna werden we verwacht in wijkcen-
trum St. Joseph voor het vervolg van deze 
feestelijke bijeenkomst. De middag werd 
extra speciaal toen burgemeester Pieter 
Broertjes ook in St. Joseph 
verscheen. Een echte ver-
rassing die iedereen goed 
had weten stil te houden 
voor de hoofdpersoon: 
Gerard Peet. 

Gerard had aangekon-
digd het vanaf eind 2014 
rustiger aan te gaan doen 
met zijn vrijwilligerswerk 
en met een aantal taken 
en activiteiten te stop-

pen. Maar nu mocht de  burgemeester 
hem een Koninklijke onderscheiding 
uitreiken. Gerard Peet is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn 
jarenlange grote inzet, niet alleen voor de 
VBAH maar ook op andere terreinen zo-
als voor de Sterrenwacht,  de Zonnehoeve 
en het zangkoor van de Emmaüsparochie.  
Om Gerard nog eens extra in het zon-
netje te zetten had Ron Haanschoten een 
erg leuke korte film gemaakt over zijn 
bezigheden voor Anna’s Hoeve. U kunt de 
film bekijken via een link op de website 
van de VBAH.

Complimenten
Er volgde nog een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje en dat vormde 
tevens het einde van het drievoudige jubi-
leumjaar 2015 dat bol stond van de mooie, 
bijzondere en interessante activiteiten 
waarvoor ik namens de leden op deze 
plek het bestuur en met name voorzitter 
Martin Triebels heel hartelijk dank wil 
zeggen. De bestuursleden hebben zich 
bijzonder ingespannen om dit jubileum-
jaar een bijzondere glans te geven, en dat 
mag ook wel eens gezegd. Complimenten 
daarvoor!
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Weg Over Anna’s Hoeve wordt verlegd
Gerard Peet

Twee volle uren had de gemeenteraad 
van Hilversum er op woensdagavond 7 
januari 2015 voor nodig om tot het besluit 
te komen dat de Weg over Anna’s Hoeve 
zal worden verlegd in het kader van het 
HOV-plan (de snelle busbaan). De stem-
ming was 19 voor, 15 tegen, 3 afwezigen (1 
voorstander en 2 tegenstanders). 

Stemverhouding
Vóór stemden coalitiepartijen D66, VVD 
en CDA en niet-coalitiepartij GroenLinks.

Tegen stemden coalitiepartij SP en oppo-
sitiepartijen Hart voor Hilversum, PvdA, 
ChristenUnie, Leefbaar Hilversum (tot nu 
toe voorstander van het HOV-plan) 
en Hilversum 1. 

Vlak voor de stemming werd de verga-
dering geschorst. Toen daarbij duidelijk 
werd dat GroenLinks vóór zou gaan 
stemmen, kon de SP ditmaal “uit de boot 
vallen” zonder de coalitie in gevaar te 
brengen. 

Een “tweede speelweide” op flank van de berg / oever van de bergvijver.
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Amendement als lege huls
Het CDA diende, namens de 4 coalitiepartijen, een amendement 
(wijzigingsvoorstel) in, wegens de ongeloofwaardigheid van de 
bezoekersaantallen in het Alterra-rapport dat de basis was voor het 
collegevoorstel om de weg te verleggen. Er moet een nieuw onder-
zoek komen, niet uit te voeren door Alterra, naar de juistheid van 
de recreatiecijfers en de noodzaak om 30% van Anna’s Hoeve af te 
sluiten voor recreatie. Als dat onderzoek zou uitwijzen dat minder 
afsluiting mogelijk is, zou de Inrichtingsvisie daarvoor moeten wor-
den aangepast - met als doel om de afsluiting te minimaliseren. 
Het amendement leek af te stevenen op een grote meerderheid, maar 
GroenLinks had bezwaren. Pas nadat de laatste zin was geschrapt, 
namelijk een eventuele aanpassing van de Inrichtingsvisie op grond 
van het tegenonderzoek, zou GroenLinks voor het amendement en 
voor het raadsvoorstel stemmen. Door het schrappen van die laatste 
zin werd het amendement echter een loze huls. 
Het amendement werd aangenomen met 29 voor en slechts 5 tegen. 
De gemeente moet nu geld investeren in een tegen-onderzoek, waar-
mee (ongeacht de uitkomsten) niets gedaan zal worden. Te gek voor 
woorden! 

Het raadsbesluit staat haaks op de wens van het overgrote deel van 
de aanwonenden van Anna’s Hoeve, van betrokken leden en het be-
stuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Dat men wel 
zal mogen meepraten over een zo goed mogelijke inpassing van die 
nieuwe weg, is maar een schrale troost.

speelstrook verlegde 
weg

Inpassingsvoorstel van het CDA; verschuiven speelstrook, op grotere afstand (13m) van verlegde weg, 
met ruimte voor extra afschermende bomenrijen.
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Winterzonnetje
Eldertje van Loenen

De bomen zijn helemaal kaal en er is veel 
regen gevallen. Sommige paden zijn 
behoorlijk drassig.  Dus af en toe maar 
even een tandje bijzetten (de scoot ten-
minste!).  Soms ziet het er zelfs in Anna’s 
Hoeve een beetje troosteloos uit.  
Maar dan: zag ik dat goed? Kwam daar 
iets blauws langsflitsen?  Nee, geen 
politiezwaailicht – ’t was een prachtig 
ijsvogeltje!  Ik bleef een tijdje op de uitkijk 
staan, en ja, m’n geduld werd beloond, ik 
zag het ijsvogeltje opnieuw. Dit was voor-
bij de speelweide, ter hoogte van de slurf.  
Wat een mooie ervaring. 

Eindelijk, het sneeuwt. Het wordt een 
dun laagje, maar wat immens mooi zo’n 
witte deken over het landschap...  De 
Schotse Hooglanders banjeren door de 
sneeuw en trappen het dunne ijslaagje 
kapot. Een prachtige blauwe lucht. Het 
zonnetje betovert het landschap. Er  
wordt gewandeld en gefietst - de kerst-
maaltijd moet er weer af.... Er wordt 
gepoogd een sneeuwpop te maken op de 
Anna’s Hoeve Berg. 

Genietend sta ik op het bruggetje
tegenover de berg - en tot mijn geluk zie 
ik opnieuw een ijsvogel langs vliegen en 
even later zie ik het zitten op een tak. 
Helaas, ze zijn zo vlug, een foto maken zit 
er niet in. 

tekening: Aukje Huisman

tekening Rob van ‘t Hoff
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De fietspaden zijn bevroren, met diepe 
gleuven – het ijs kraakt onder de wielen. 
Een visser probeert nog een vis aan de 
haak te slaan. 

IJskoud, maar zeer tevreden kom ik thuis.  
En verwarm mezelf met een lekker kopje 
thee. Ja, Anna’s Hoeve blijft mooi in alle 
seizoenen. 
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1. Hoe noemt u uw hobby?
Ik kom in dit stuk bos om te wandelen, hard te lopen of ontspannen 
na te denken.

2. Wat zou er moeten veranderen aan Anna’s Hoeve zodat het nog 
beter wordt om hard te lopen?
Voor hardlopen is het bos al prima zoals het is want dan luister ik naar 
muziek, maar voor het wandelen zou het voorgestelde geluidsscherm 
wel een goed idee zijn, zodat er minder lawaai van de snelweg is.

3. Wat is uw favoriete plekje voor uw hobby hier?
Ik vind de plek bij de grote speelweide-vijver het mooist.

4. Om welke tijd van de dag bent u meestal 
in het park?
Heel wisselend. Meestal loop ik hier 
‘s ochtends vroeg, voordat ik naar 
m’n werk ga.

5. Waar ergert u zich aan hier?
Lege bierblikjes en andere 
rommel die mensen achter 
laten bij de bankjes. Een 
paar extra prullenbakken 
zouden kunnen helpen.

INTERVIEW
BEZOEKERS ANNA’s HOEVE

Mariska de Gooijer
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6. Het echte Anna’s Hoeve huisje is afgebrand. 
Wat moet daarvoor in de plaats komen?
Een (wetenschaps)museum, kunstproject, of 
mini-pretpark.

7. Wat is het mooiste park van de wereld waar u ooit 
geweest bent? (Barcelona, Parijs, Londen etc). Wat zou 
Anna’s Hoeve kunnen overnemen?
Ik ben onlangs in Korea geweest en daar heeft ieder park 
fitnessapparaten staan, niet met gewichten, maar van die apparaten 
waarbij je je eigen gewicht moet tillen / gebruiken om in beweging te 
komen of soepel te blijven. Het zou leuk zijn om het hardlopen af te 
kunnen wisselen met andere vormen van training met vergelijkbare 
apparatuur. Ik ken iemand die iets soortgelijks in de Oude Haven voor 
elkaar wil krijgen.

           Wat een goed idee!

een bijdrage van Sander Koopman en Maarten Koole



Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015

IN 

Contributie
Transport
Boekjes
Giften
Sponsoring 30 jr Jubileum

Subtotaal in

Rente kapitaal rekening

Totaal in

Tekort

UIT

Lief en leed
Koerier
Inning contrinbutie
Bestuur
Boswerk
Kamer van Koophandel
Viering 30jr Jubileum
Lidmaatschappen
Public relations
Diversen 
Anna’s Hoeve Website

Transport

totaal uit

begroting 
2014

5000

0
0

2500

7500

250

7750

-2.250

begroting
2014

500
2000
600
150
100

25
6000

100
75

150
300

10000

giro in

5325
500

2
10
0

5837

5837

giro uit

402
3162
236

1143
127

2139
25
48
0

314

7596

kas in

60

0
0
0

60

60

kas uit

31
0
0
9
0

0
0
0
0
0

40

gerealiseerd
2014

5384
500

2
10
0

5896

240

6136

-2000

gerealiseerd
2014

433
3162
236
1152
127

2139
25
48
0

314

0

7636

begroting 
2015

5000

0
0

5000

125

5125

0

begroting
2015

250
2700

250
150
100

50
75

100
450

5125

Opmerkingen:
Gemiddelde contributie bijdrage (euro) per lid: 6,88
               vorig jaar: 6,50
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Saldo per 1-1-2014

Kas
Giro

Rente Meer Rekening
Totaal

Kas
Giro

Rentemeer rekening
Totaal

Saldo per 31-12-2014

Kas
Giro

Rentemeer rekening
Totaal

47
2651

20351
23050

Saldo per 1-1-2014
47
2651

20351
23050

67
892

20091
21050

Mutaties
in

60
5837

240
6136

uit
40

7596

500
8136

nu
67

892

20091
21050

Financieel Jaarverslag 2014

We kijken terug op een woelig jaar, niet alleen wat 
betreft de veranderingen in en om Anna’s Hoeve 
maar ook aan de financiële kant. Voor het eerst in 
jaren heeft de vereniging meer uitgegeven dan bin-
nengekregen. 
Een grote uitgave vormden de Informatiezuilen bij 
de toegang tot Anna’s Hoeve, door de Vereniging 
bekostigd. Een andere was de extra ledenvergade-
ring in september, speciaal omdat de Vereniging 
de leden per post moest uitnodigen.  De stijgende 
portokosten baren ons overigens grote zorgen. We 
proberen leden over te halen de Koerier digitaal te 
ontvangen. De kosten voor druk en verspreiding 

van de Koerier kunnen dan hopelijk in de toekomst 
omlaag. We willen af van het per post toe moeten 
zenden van Koeriers. 
Eind 2014 heeft de Vereniging postzegels gekocht 
voor 2015, om de stijgende portokosten voor te zijn.

Aan de inkomstenkant is het aantal leden voor het 
eerst in jaren gestegen met vijf! De gemiddelde bij-
drage is ook weer iets opgelopen, tot € 6,80 per lid.
Uiteindelijk was het verlies in 2014 niet hoger dan 
€ 2000.

Hans de Ridder, penningmeester
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Algemeen jaarverslag 2014
Carolien Jansson
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De Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve heeft een druk jaar achter de rug.
Een bijzonder jaar met drie jubilea, waar 
we ook in de Koerier en met veel verschil-
lende activiteiten aandacht aan hebben 
geschonken. 

Het plaatsen en onthullen van de mooie 
informatieve zuilen bij de entrees van 
Anna’s Hoeve was een hoogtepunt. Fijn 
dat bezoekers nu meer over Anna’s Hoeve 
te weten kunnen komen. Anna’s Hoeve 
heeft zichzelf in de loop der jaren tot een 
rijk natuurgebied ontwikkeld. 
Het is ook van waarde dat aan de historie 
en de aanleg van Anna’s Hoeve aandacht 
wordt besteed op de zuilen. Menig wan-
delaar zal nu geïnteresseerder om zich 
heen kijken. 
Bijzonder was ook de mooie en interes-
sante expositie over Anna’s Hoeve in 
Museum Hilversum.

Alle Koeriers zijn sinds de zomer te vin-
den op de website annashoeve.nl. Leuk 
voor wie wil snuffelen in het verleden of 
op zoek is naar informatie. 

Lastig was het bepalen van de visie op 
de herinrichting van Anna’s Hoeve; 
velen wilden de Weg Over Anna’s Hoeve 
laten liggen, vooral om de speelstrook te 
behouden en de leefomgeving in de buurt 
van de Anthony Fokkerweg leefbaar te 
houden. 
Tijdens de Vrijetijdsmarkt in september 
is met bezoekers het gesprek aangegaan 
over dit onderwerp. Menigeen was in 
december onaangenaam verrast door het 

verzoek van de wethouder om terug te 
komen op het eerder genomen besluit 
om de Weg Over Anna’s Hoeve te laten 
liggen. Net in het nieuwe jaar heeft de 
gemeenteraad besloten om toch tot weg-
verlegging over te gaan. 
In 2015 zal de VBAH haar best doen sa-
men met omwonenden een flinke vinger 
in de pap te hebben, nu het aan komt op 
een zo goed mogelijke totstandkoming 
van de nieuwe weg.

Er is een lans gebroken voor het bestude-
ren van de Zuidboogvariant voor de HOV. 
Wij blijven van mening dat die route 
beter is: minder schade aan de natuur, 
meer gebruik van bestaande infrastruc-
tuur en een goed bereikbaar ziekenhuis. 
De vereniging is teleurgesteld dat er geen 
gehoor is voor ons pleidooi voor deze 
variant bij gemeente of provincie.

In december hebben de vrijwilligers een 
bezoek gebracht aan de waterzuiverings-
installatie. De rondleiding werd heel 
enthousiast begeleid door medewerkers 
van Waternet en was leerzaam. 

Op diezelfde middag ontving Gerard Peet 
voor zijn enorme maatschappelijke inzet 
een lintje van burgemeester Broertjes. 
Kees van Vliet heeft de begeleiding van 
de bosploeg van Gerard overgenomen. 
Gerard heeft zijn initiatief tot het opne-
men van de waterstanden beëindigd, na 
dit bijna 20 jaar te hebben gedaan. 

Op de valreep van 2014 besloot voorzitter 
Martin Triebels zich voortijdig terug te 
trekken. 



Het ledenaantal van de vereniging is sta-
biel. Van eind 2013 (829) gestegen naar 834 
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per eind 2014, en wel met 39 nieuwe leden 
en uitschrijving van 34 leden.

De bosploeg in 2014  
Gerard Peet

De vrijwilligers van de bosploeg van onze  
Vereniging hebben weer een prima werk-
jaar achter de rug. In totaal werd er 443 
uur gewerkt, 9% meer dan in 2013 (406).  
Op 8 van de 52 woensdagmiddagen is er 
niet gewerkt: 5 x wegens langdurige regen 
of winterkou, en op Nieuwjaarsdag, 24 
december en Oudejaarsdag. 

De vaste kern, soms aangevuld door 1 of 
2 mensen die af en toe komen meedoen, 
telde het hele jaar 7 vrijwilligers, van wie 
1 in principe om de week komt, en 1 on-
regelmatig, afhankelijk van beschikbaar-
heid. Tweemaal was de voltallige bosploeg 
present. De gemiddelde opkomst was 4,7, 
en de werktijd was bijna altijd 2 uur. 
Voor speciale klusjes (“kabouterwerk”) 
werd er ook nog op 14 andere ochtenden 
of middagen gewerkt, meestal door 1 of 2 
vrijwilligers, gemiddeld gedurende 1,5 uur.
In het 20-jarige bestaan van de Bosploeg 
komt het aantal werkuren in 2014 op een 
keurige 2e plaats.

Traditioneel werkt de bosploeg aan het 
verwijderen van de Amerikaanse Vogel-

kers uit bos en heide, het weghalen van 
alle andere boompjes die opschieten in de 
heidevelden,  en het wegzagen en afvoe-
ren van omgewaaide bomen die wandel-
paden versperren. Overal waar gewerkt 
wordt, halen ook meteen het zwerfvuil 
weggehaald.

Vooral door toedoen van de nieuwe 
boswachter Lex Knoops (van het Goois 
Natuurreservaat), met wie half januari 
werd kennisgemaakt en met wie een 
prima werkrelatie is opgebouwd (hij is 
ook verscheidene keren met groot gereed-
schap komen meewerken!), is er nogal wat 
andersoortig werk bijgekomen in 2014. 

Een overzicht van het werk van de bosploeg:

•		de bomen op de Speelweide zijn voor
zien van vandalismewerende korven 
(o.a. tegen ernstige bijtschade door 
honden);

•		overbodig	geworden	steunpalen	zijn	
verwijderd van de in 2010 aangeplante 
nieuwe berken;

•	op	de	Speelweide	–	daar	waar	meer-
malen een aangeplante wilg was 
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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.
De Vereniging wil overgaan tot het digi-
taal verzenden van Koeriers aan leden en 
belangstellenden. 
Hiermee besparen wij op papier en post-
zegels. Voordeel voor u is dat u een full 
colour exemplaar van de Koerier te zien 
krijgt, met actieve links naar meer achter-
grondinformatie.
Als u hoort bij die leden die graag de 
Koerier op zijn pc of tablet wil lezen, 
laat u ons dat dan even weten? Dat kan 
door uw e-mailadres door te geven aan 
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. 

vernield - is een  nieuwe wilg neergezet 
en beveiligd;

•		twee	vernielde	zitbanken	zijn	van	een	
nieuwe plank voorzien;

•		het	paadje	tussen	het	parkeerterrein	
en het betonpad naar de vissteiger is 
verstevigd en van een goede afwatering 
voorzien;

•		de	opritten	naar	de	bruggen	zijn	
opgevuld;

•		de	grote	treurwilg	bij	de	‘hoofdingang’	
van Anna’s Hoeve is vrijgezet (ontdaan 
van de vele jonge boompjes die er om-
heen groeiden);

•		De	westoever	van	de	Speelweidevijver	
en de bermen van het drukke wandel-
pad daarlangs kregen een grote beurt. 
Het pad heeft nu weer ruime vrije ber-
men, en op veel plekken is er weer een 
mooi uitzicht op de vijver. 

•		Tenslotte	werd	een	begin	gemaakt	met	
het “vrijzetten” van de bruggen in 
Anna’s Hoeve. Het hout van deze brug-
gen blijft veel langer goed als het zoveel 
mogelijk zon en wind vangt. Bomen 
en struiken die rondom de bruggen 
groeien moeten dus worden kortgehou-
den. 

Van de totale werktijd ging 18 uur (vorig 
jaar 35) zitten in het uitroeien van de 
woekeraar Japanse Duizendknoop uit de 
groenstrook op het parkeerterrein. Tus-
sen begin april en eind oktober werden 
9 maal alle opschietende duizendknoop-
plantjes uit de grond gehaald. Eind juli 
waren dat er ongeveer 1200 stuks op één 
dag !!!

Heeft u 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 verza-
melen iedere woensdagmiddag om half 
twee bij de garage aan de Liebergerweg 
tussen de Röntgenstraat en de Anthony 
Fokkerweg. Materiaal is aanwezig, en wat 
er gedaan moet worden, wordt ter plaatse 
uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren 
aan die mogen slijten en die vuil mogen 
worden! 

Op 12 december 2014 heb ik na 20 jaar 
boswerk (waarvan ongeveer de helft als 
coördinator) afscheid genomen van de 
bosploeg. In 2015 gaat bestuurslid Kees 
van Vliet de kar trekken.

Duizendknoop
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Van de redactie

Jaargang 32 - voorjaar
                          nummer 

2015
2

De lente is alweer een tijdje bezig. De vogels leggen eieren, van andere dieren 
worden de jonkies geboren en de rupsen ontpoppen zich ondertussen tot mooie 
vlinders. Om de lente te vieren staat er in deze editie van de Koerier een artikel 
over prachtige vlinders die in Anna’s Hoeve te vinden zijn. Verder in deze Koerier 
de eerste aflevering in een serie over natuurorganisaties die een relatie hebben met 
Anna’s Hoeve. In deze editie beginnen wij met natuurorganisatie IVN. Het IVN 
organiseert vele wandelingen die u misschien interessant vindt om mee te lopen. 
Bij de laatste ALV werd onder andere het nieuwe bestuur aan de leden voorgesteld. 
Wij willen u graag kennis laten maken met de drie nieuwe bestuursleden. Binnen-
kort komt er nog een ALV die gericht is op de HOV en het PIP. Hierover geven wij 
meer informatie in deze Koerier. Komt u ook naar deze ALV? 
Tenslotte sluiten wij af met een vraag: Vindt u de Anna’s Hoeve Koerier ook zo’n 
leuk blad en zou u daar wel wat aan willen bijdragen? Kom dan gezellig bij de 
redactie. Wij zijn namelijk op zoek naar een extra redactielid dat ons zou willen 
helpen met het samenstellen van de Koerier. 

Dinanda Dop – eindredacteur

Inhoud
Vlinders in Anna’s Hoeve      blz 2
Bestuur Vereniging op volle sterkte    blz 6
Rob van ‘t Hoff        blz 9
IVN - een eerste kennismaking     blz 10
De natuur ontwaakt - Eldertje van Loenen    blz 13
Aankondiging extra ALV      blz 14
HOV-PIP        blz 14
Koerier digitaal       blz 16

 
Omdat de omslagen van onze Koeriers voor 2015 al gedrukt zijn, kloppen de daar vermelde 
contactgegevens van het bestuur van de vereniging niet meer. Hieronder vindt u de juiste 
gegevens:

Carolien Jansson      carolienjansson@hotmail.com (voorzitter)             035 6835839
Hans de Ridder        hans@paulista.demon.nl (secretaris)                         035 6835031
Egbert  Leijdekker   e.leijdekker@kpnmail.nl  (penningmeester)         06 8356 7957
Kees van Vliet      krvvliet@gmail.com  (o.a. coördinator bosploeg)   035 6833007
Anneke  Reijn      a.reijn@kredo.nl  (o.a. ledenadministratie)        035 6830042  
Dinanda Dop      dinanda.dop@gmail.com (o.a. redactie Koerier) 
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Hoe lelijk deze planten ook lijken of 
vervelend kunnen irriteren: zonder 
brandnetels geen dagpauwogen, land-
kaartjes of kleine vossen. Het Jakobs-
kruiskruid is ook een lekker hapje en 
wel voor de zwartgeel gestreepte rupsen 
van de sint-jakobsvlinder, die er zelf 
weer heel anders uitziet, namelijk zwart 
met rood.

Tegen een grasstengel zit plat wijd 
uitgespreid een spanner van niet meer 
dan een centimeter. Dit is een van de 
vele nachtvlinders. Deze is heel licht 
van kleur. Verderop ontdekken we een 
groene met licht oranje. 

Vlinders in Anna’s Hoeve 
Christine Tamminga-Smeulders

Op een mooie zomerdag lopen 
Martina en ik een rondje om de vijvers 
van Anna’s Hoeve op zoek naar rupsen, 
fladderende vlinders en ander zoemend 
en springend gewriemel. 
In de ruigte aan de rand van de Speel-
weidevijver zien we meteen al de eerste 
vlinder vliegen: een bont zandoogje. 
Deze lichtbruine vlinders met oranje 
stippen op de vleugels zijn onrustig: 
slechts heel even zitten ze stil, te kort 
om ze goed te kunnen bekijken. 
Ze houden van bosranden met verstop-
plekjes zoals de hoog opgeschoten 
planten hier aan de waterkant. 
Koolwitjes wapperen rond, gaan zitten, 
vliegen weer op: de iets geel gekleurde 
vleugeltip is goed te onderscheiden van 
het wit dat dooraderd is met zwarte 
banen. 

De brandnetels - hoog opgeschoten 
tussen zuring en het gras - zijn een Lui-
lekkerland voor de rupsen waaruit later 
vlinders tevoorschijn zullen komen. 

Koolwitje -Vlinderstichting.nl

Sint Jakobsvlinder - Vlinderstichting .nl

Gele oogspanner -Conny Leijdekker
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Spanners behoren tot de groep van de 
nachtvlinders. Dat wil niet zeggen dat 
ze overdag niet te zien zijn. 
Sommige soorten vliegen overdag, de 
meeste echter wel als het donker is. 
Hoe zijn de dagvlinders van de 
nachtelijke soortgenoten te onder-
scheiden? Als nachtvlinders stilzitten 
hebben ze de vleugels gespreid, in 
tegenstelling tot de dagvlinders die in 
rust hun vleugels samenklappen. 
De sprieten van de nachtvlinders 
hebben de vorm van een kam of een 
veer, terwijl dagvlinders een knopje 
aan de top van hun sprieten 
Van de nachtvlinders zijn 2000  
verschillende soorten in  
Nederland te vinden - vele heel klein, 
de micro’s. Het aantal  
Nederlandse dagvlinders blijft 
beperkt tot ruim 50.

Figuur 3: nachtvlinder       Figuur 4: sprieten van nachtvlinder (uitvergroot)

Figuur 1: dagvlinder                   Figuur 2: sprieten van dagvlinder (uitvergroot)

Vlinderstichting.nl

Rups: Zilveren groenuil - Tjarda de Rooij

Kleine vos - Vlinderstichting.nl
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In een hoek bij de spoorlijn aan de voet 
van de Dudokheuvel vliegt een atalanta, 
een donkerbruine vlinder die versierd 
is met witte stippen en rode strepen. 
Zijn wetenschappelijke naam is Vanessa 
atalanta. Hiervan is dus deze meisjes-
naam afgeleid! Een passerende honden-
uitlater die oorspronkelijk uit Schotland 
komt, vertelt dat de Engelse naam de 
rode admiraal is.

Ook hier vliegen zandoogjes in de 
bosrand, zoals het oranje zandoogje, 
oranjebruin met een wit randje.
In de overloop van de Speelweidevijver, 
die nu droog staat, bloeien bloemen. 
Vlinders fladderen om elkaar heen. 
Blauwtjes zijn makkelijk herkenbaar, 
maar kleuren zeggen niet alles omdat 
het ook bruine blauwtjes kunnen zijn.
Wat zit daar op het Jakobskruiskruid zo 
schitterend in de zon? Voorzichtig sluipt 
Martina met haar camera dichterbij om 
deze vlieger in een flits te vangen.  
Het is een heideblauwtje, gestippeld 
met een wit gewimperde rand. Het 
blijkt een betrekkelijk weinig voor-
komende soort te zijn van de droge 

zandgrond of vochtige heidevelden.  
Op de foto is goed te zien dat het een 
dagvlinder is: zijn sprieten eindigen in 
een dikke knop. Dan is onze wandeling 
op een gewone vrijdagmorgen rond. 
Omdat de temperatuur hoog genoeg was 
kwamen de vlinders tevoorschijn en  
hebben we veel moois gezien.

Atalanta - Vlinderstichting.nl

Heideblauwtje - Martina Evers

Gehakkelde Aurelia - Vlinderstichting.nl
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De namen van vlinders weer-
spiegelen nogal eens het fraaie 
voorkomen van hun volwassen 
gedaante. Wat te denken van 
de zilveren maan, rouwmantel, 
parelmoervlinder en keizers-
mantel. Kleuren worden ook 
vaak gebruikt: blauwtje, rode 
vuurvlinder, citroenvlinder, 
oranjetip en anders wel een  
andere fantasievolle naam als 
het dambordje, landkaartje, 
gehakkelde aurelia en de  
huismoeder. Ze zijn allemaal in 
Nederland te vinden.
Zie ook www.vlinderstichting.nl

Rode Vuurvlinder - Martin van Wijk

Appeltak (nacht) - Conny leijdekker

Citroenvlinder -Peter van der Meer

Dagpauwoog - Vlinderstichting.nl

Landkaartje - Vlinderstichting.nl
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De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
heeft op donderdag 5 maart 2015 ingestemd met de benoeming van drie nieuwe 
bestuursleden en heeft tevens twee zittende bestuursleden herkozen.  
Eén benoeming is ongewijzigd: Hans de Ridder blijft secretaris. Het bestuur bestaat 
nu uit zes personen. Carolien Jansson is herkozen maar nu als voorzitter, Kees van 
Vliet werd herkozen als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Bosploeg. De 
vergadering was zeer te spreken over de voordacht van drie nieuwe bestuursleden 
met verschillende expertises. Een goede aanvulling op de kennis en kunde van de 
zittende bestuursleden. Egbert Leijdekker neemt de functie van penningmeester op 
zich. Anneke Reijn is benoemd als algemeen bestuurslid, zij zal zich ontfermen over 
de ledenadministratie/coördinatie verzending Koerier. Dinanda Dop is gekozen als 
algemeen bestuurslid, redactielid Koerier en social media.

Van links naar rechts boven: Egbert, Anneke, Hans, Carolien.  
onder: Dinanda, Kees. 

Bestuur Vereniging op volle sterkte!
Carolien Jansson
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Nieuwe bestuursleden 

Egbert Leijdekker

 
Ik ben al 36 jaar getrouwd met Conny. Ik 
ben 60 jaar (in april word ik 61 jaar) en 
mijn functie in het bestuur is  
penningmeester. Sinds 1 maart 2015 ben 
ik met vervroegd pensioen. Ik heb bij een 
lokale Rabobank als kredietbeoordelaar 
gewerkt. Deze bank ging fuseren met een 
andere Rabobank en daardoor ontstond 
er voor mij een gelegenheid om eerder 
te stoppen met werken. Een krediet-
beoordelaar beoordeelt zakelijke  
financieringsaanvragen van bedrijven en 
ik heb dus veel affiniteit met jaarcijfers 
van kleine en grote ondernemingen.  
Dat is de reden dat ik al enige tijd  
penningmeester ben van drie  
organisaties op vogelgebied. Ik vind het 
penningmeesterschap leuk werk en via 
Jelle Harder ben ik in contact gekomen 
met de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve, omdat ik nog meer penning-
meesterschappen zocht. Door mijn werk 
was er weinig 
tijd voor  
hobby’s, maar 
nu ga ik mij 
weer verdiepen 
in fotograferen 
en de sterren-
kunde weer 
oppakken.

Anneke Reijn  

Mijn functie in het bestuur is  
algemeen bestuurslid en de  
verspreiding van de Koerier. Anna’s 
Hoeve heeft een bijzonder plekje in 
mijn leven. Ik heb altijd gewoond in 
de omgeving van Anna’s Hoeve. Als 
kind speelden wij al regelmatig op de 
speelweide met zijn houten speel- 
toestellen, zowel in de winter als in de 
zomer op de berg en natuurlijk  
heerlijk in de speeltuin. Later met 
mijn kinderen en ook nu nog met de 
kleinkinderen wandelen en fietsen wij 
regelmatig in het gebied van Anna’s 
Hoeve. 
Nu ik met pensioen ben, wil ik mij 
graag inzetten om zoveel mogelijk van 
dit gebied te behouden voor recreatie.
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Dinanda Dop

Ik ben 25 jaar. Mijn functie in het bestuur 
is algemeen bestuurslid. Verder ben ik 
de nieuwe eindredacteur van de Koerier 
en beheer ik social media zoals Facebook 
en Twitter. Ik ben bij het bestuur van de 
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
gekomen omdat ik, naast mijn studie 
literatuurwetenschappen in Utrecht,  
vrijwilligerswerk zocht voor meer  
ervaring in de praktijk. Doordat ik zelf 
al mijn hele leven in Eemnes woon en 
regelmatig met de bus door Anna’s Hoeve 
rijd om naar mijn studie te gaan, ben ik 
van Anna’s Hoeve gaan houden. Ik wil 
dan ook dat Anna’s Hoeve blijft zoals het 
is: het mooie stukje natuur voor  
iedereen. Mijn hobby’s zijn breien,  
fotograferen, lezen en motorrijden.

Klankbordgroep 

Bij actuele onderwerpen zal het 
bestuur ongeveer drie keer per jaar 
een klankbordgroep bijeenroepen, dit 
om het draagvlak in de vereniging te 
vergroten. De Algemene Leden-
vergadering stemde in met deze 
mogelijkheid tot verhoogde  
participatie van leden.
Het aantredende bestuur wil voor-
komen dat er een te grote belasting bij 
één persoon komt te liggen. Draagvlak, 
voldoende onderling overleg en ver-
deling van taken zijn belangrijk om die 
insteek te kunnen volgen. 
Communicatie over de onderwerpen 
en vergaderdata kunt u volgen via de 
Koerier, onze nieuwsbrief, social media 
of op de website.

Social media

Nu het bestuur op volle sterkte is  
willen wij naar de toekomst kijken.  
Het bestuur gaat daarom graag met 
zijn tijd mee. U kunt ons nu op  
Facebook en Twitter vinden. Hier 
worden regelmatig nieuwtjes op 
vermeld, maar ook waarnemingen 
en andere punten met betrekking tot 
Anna’s Hoeve. Wij zouden het heel 
leuk vinden als u ons volgt en zo op de 
hoogte blijft van het actuele nieuws 
rondom Anna’s Hoeve.

https://www.facebook.com/BehoudvanAnnasHoeve
https://twitter.com/BehoudAnnaHoeve



9



10

IVN: een eerste kennismaking

Met enige regelmaat organiseert het IVN 
wandelingen in Anna’s Hoeve of  
om-eving. Vlakbij bijvoorbeeld rondom 
het Laarder Wasmeer en verder  
noordelijk bij ’t Bluk en de Zuiderheide 
of zuidelijk van Anna’s Hoeve in  
Monnikenberg.

Wat is het IVN?

Het IVN – Instituut voor Natuur- 
educatie – is een landelijke organisatie 
die 170 lokale afdelingen heeft. Anna’s 
Hoeve valt onder de afdeling Gooi en  
Omstreken. In heel Nederland zijn zo’n 
twintigduizend ervaren vrijwilligers 
actief. Jaarlijks organiseren zij met veel 
passie talloze excursies, cursussen,  
wandelingen, tentoonstellingen en 
opleidingen. Tijdens al deze activiteiten 
maakt een groot aantal mensen kennis 
met de natuur en ontdekt wat meer over 
de bijzonderheden van de plek die zij 
bezoeken.

Het motto van het IVN is dan ook:

IVN werkt aan een duurzame samen-
leving. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we door mensen zelf in aanraking te 
brengen met de natuur, zij zich pas 

écht bewust worden van de waarde 
ervan. Daarom laten wij jong en 
oud de natuur van dichtbij beleven 
(IVN).

Bij het IVN werken naast de talloze 
vrijwilligers ook ongeveer 90 beroeps-
krachten die overkoepelende zaken 
regelen, zoals de overkoepelende  
website en landelijke en regionale  
campagnes zoals Scholen voor  
Duurzaamheid, Scharrelkids en Groen 
Dichterbij.

Wat doet het IVN?

Het IVN houdt zich bezig met natuur- 
en milieueducatie (NME). IVN brengt 
groene professionals, beleidsmakers, 
vrijwilligers, bedrijven en burgers bij 
elkaar. Met dat grote netwerk bereikt 
en betrekt IVN brede publieksgroepen 
bij een groene en duurzame  
leefomgeving. 

Het IVN is de grootste niet-formele 
groene opleidingsorganisatie van  
Nederland. In de afgelopen 50 jaar 
heeft IVN bijna vijftienduizend natuur-
gidsen opgeleid. Daarnaast verzorgen 
IVN-afdelingen ook tal van andere  
cursussen. In alle cursussen worden 
studie en onderzoek gecombineerd 
met het buiten beleven, verkennen en 
ontdekken van de natuur, bron van 
heel veel plezier en ontspanning. 

Wat merkt u daarvan?

De door het IVN opgeleide natuur- 
gidsen organiseren in hun vrije tijd 
korte natuurcursussen en wandelingen. 
Aan deze cursussen en wandelingen 
kunt u ook deelnemen.
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Korte natuurcursussen

Zo is er dit jaar in juni een korte  
cursus getiteld: “Water en het 
Naardermeer” . Iedereen weet dat 
schoon water belangrijk is voor een 
gezond leven van mens, plant en dier. 
De vraag is, wat is schoon water  
eigenlijk? Wat betekent schoon water 
voor de bewoners van het Naarder-
meer? Waar komt het water van het 
Naardermeer vandaan en waar gaat 
het naar toe?

Wandelingen

Elke derde zondag van de maand 
kunt u vanaf het startpunt ’t Bluk 
(starttijd: 10.00 uur) wandelen in het 
Laarder Wasmeergebied. Als u vaker 
meewandelt, ziet u hoe de natuur 
zich ontwikkelt in de verschillende 
seizoenen. 

Dit buurgebied van Anna’s Hoeve is weer 
eens iets heel anders om te ervaren en zo 
dichtbij! Deelname is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

Elke maand is er een wandeling op een  
andere plek in het Gooi, waar u veel  
informatie te horen en zien krijgt over die 
specifieke plek. Op zondag 26 april (starttijd 
13.30 uur) voert de wandeling langs de kust 
van het Gooimeer en door de oude bossen 
bij landgoed Oud Naarden. Deelname is 
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Vertrekpunt: parkeerplaats  
Uitspanning Oud-Valkeveen, hoek Meent-
weg/ Oudhuizerweg/Valkeveenselaan, 
Naarden.

Wandelingen op verzoek: Stel u wilt met 
een eigen groep een door een gids begeleide 
wandeling maken. Bijvoorbeeld met uw 
verjaardag of ter gelegenheid van een  
familiebijeenkomst of vrijwilligers- 
bijeenkomst. U kunt dan een excursie door 
IVN-gidsen laten verzorgen in een van de 
vele natuurterreinen in het Gooi. 
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In overleg met u wordt de dag, het  
tijdstip, de tijdsduur, het terrein en het 
onderwerp bepaald. Hiervoor vraagt het 
IVN een bijdrage aan particulieren van 
€30,00 per gids voor een excursie van 
anderhalf uur. Per gids kunnen 15  
personen deelnemen.

Jeugdactiviteiten 
IVN Gooi en omstreken organiseert 
regelmatig activiteiten speciaal voor  
kinderen. Dit jaar wordt er een  
kinderdag georganiseerd op zondag 14 
juni tijdens de jaarlijkse IVN-Slootjesdag. 
Lekker aan de slag met het schepnet in 
de natuurgebieden Cruysbergen en  
Gijzenveen.

In 2016 viert IVN Gooi het 50-jarig 
bestaan samen met de KNNV (de  
Koninklijke Nederlandse  
Natuurhistorische Vereniging) die dan 
100 jaar actief is. In een volgende Koerier 
meer over de KNNV.

Nieuwsgierig geworden waar en  
wanneer IVN Gooi en omstreken (nog 
meer) activiteiten organiseert? Bekijk 
hun website  
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-
omstreken en download daar de  
jaarfolder eerste helft 2015. 

Martina Evers

(Foto: Wandeling IVN-Martina Evers)

Gratis te downloaden 
routebeschrijvingen: 
zie de website van IVN Gooi 
e.o. voor 24 beschrijvingen 
van wandel- en fietsroutes in 
het mooie Gooi. 
https://www.ivn.nl/afdeling/
gooi-en-omstreken/doe-het-
zelf-wandelingen/beschreven-

wandel-en-fietsroutes
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Een prachtig fluitconcert krijg ik te horen. De vogels zijn druk in de weer. Nesten 
worden gemaakt of opgeknapt, de veren worden opgepoetst en gerangschikt. 
Hier en daar zie je vreemdgangers zoals de brandgans en de nijlgans. 
Een scholekster maakt ruzie met een meerkoet. De koolmeesjes en pimpelmeesjes 
vliegen druk heen en weer. En dan,  tot mijn grote plezier flitst er een ijsvogeltje 
voorbij! 
De zon wint steeds meer terrein, de lucht is strakblauw. Zachte temperaturen. 
De konijnen laten zich weer zien. Een aalscholver duikt op met een flinke vis in zijn 
snavel. Bij het eerste bruggetje zitten er nog drie in de boom. Helaas staat de steiger 
bij de visvijver al langdurig onder water. De bankjes staan er verloren bij. 
Tegenover de nieuwe waterzuivering lopen de Schotse hooglanders te zompen en 
te stampen  door het water. Onverstoorbaar grazen ze door. Een kraai pikt nog 
even wat haar bij de koe weg: mooi isolerend nestmateriaal. Een mol zoekt druk 
zijn weg – gezien de vele molshopen. De eerste citroenvlinder laat zich zien. 

Dan, druk ruziemakend, drie roodbonte spechten – ze zitten elkaar achterna voor 
een goede eetplek.  En daar weerklinkt het geluid van tromgeroffel:  een kwik-
staartje op zoek naar een voedzaam hapje insecten. Een groepje meeuwen laat luid 
krijsend en klagelijk van zich horen. Aan de boomtakken zie ik dikke knoppen van 
de bladeren die eraan zitten te komen. Ik ga me hier helemaal gelukkig van voelen!  
En, alweer keer ik voldaan huiswaarts – elk seizoen heeft  Anna’s Hoeve ons veel 
moois te bieden!

De natuur ontwaakt…
Eldertje van Loenen

Schotse hooglanders- Karin van Velthuijsen (contrastinbeeld.nl)
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Extra vergadering met leden en buurt 
Op donderdag 7 mei in St Joseph, bovenzaal, aanvang 19.15 uur
Onderwerp: HOV en Inrichtingsvisie         Carolien Jansson

Op donderdagavond 7 mei organiseert 
de Vereniging een extra vergadering 
voor haar leden en voor de buurt  
grenzend aan Anna’s Hoeve. De  
vergadering begint om 19.30 uur, u 
bent welkom om 19.15 uur voor een kop 
koffie of thee. Tijdens deze avond  
leggen wij u de inrichtingsvisie natuur- 
en recreatiegebied Anna’s Hoeve  voor 
om uw prioriteiten te vernemen.  
Ook zullen we ingaan op de manier 
waarop we met de procedure rondom 
het PIP (het Provinciaal Inpassingsplan, 
zie verderop voor uitleg) om willen 
gaan, zodat er in de zomer daad- 
werkelijk actie ondernomen gaat 
worden, zowel vanuit onze vereniging 
als vanuit de buurtbewoners.  
Uitgangspunt blijft voor de Vereniging 
het laten liggen van de Weg over Anna’s 
Hoeve. Komt allen en neem dit keer 
vooral ook uw buren mee!
De invulling van de avond is als volgt:
•	 Welkom en opening door de  

voorzitter
•	 Verslag Algemene leden- 

vergadering d.d. 5-3-2015
•	 Provinciaal Inpassingsplan: hoe 

gaan we onze zienswijze   
indienen, en hoe doen we dat in 
samenwerking met de buurt?

•	 Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve: 
welke prioriteiten heeft u zelf?

•	 Afsluiting met een drankje en   
gelegenheid om even na te praten.

Het Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) om de HOV mogelijk te 
maken
De provincie Noord-Holland maakt een 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) – dit is 
een provinciaal bestemmingsplan.  
In het plan staat hoe het HOV-project  
juridisch mogelijk wordt gemaakt.  
Er komt bijvoorbeeld in te staan of er op 
een bepaalde plek volgens het  
bestemmingsplan een weg mag komen. 
De basis van het PIP zijn de ontwerpen 
zoals die zijn vastgesteld na de  
consultatierondes, in 2013, over de 
Inrichtingsvisie natuur- en recreatie-
gebied Anna’s Hoeve. Alle zaken die 
van belang zijn bij een dergelijk groot 
project worden meegewogen in het PIP. 
Hiervoor worden onderzoeken gedaan 
naar de eventuele gevolgen van het 
project voor bijvoorbeeld geluid, lucht-
kwaliteit, waterhuishouding en natuur.
Als voorbereiding op het PIP heeft 
Provinciale Staten een voorbereidings-
besluit genomen. Dit besluit maakt het 
mogelijk om bouwinitiatieven tegen te 
gaan die niet passen in het toekomstige 
inpassingsplan, maar nog wel in het 
huidige bestemmingsplan.
De provincie zegt toe informatiebijeen-
komsten te houden.
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Hoe kunt u zelf reageren op het PIP? 
Komende zomer wordt het ontwerp-PIP zes weken ter inzage  gelegd op het   
gemeentehuis.  Gedurende die tijd kunnen ‘belanghebbenden’ schriftelijk reageren 
op het plan. Dit wordt het indienen van een zienswijze genoemd.  
Belanghebbenden kunnen individuele personen zijn, zoals bewoners van de  
Anthony Fokkerweg, maar ook een groep mensen, bijvoorbeeld de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve – die immers ook ‘belangen’ heeft bij Anna’s Hoeve.  
De belangen waar het om gaat kunnen bijvoorbeeld zijn: uw woonplezier, een 
veilige woonomgeving of de mogelijkheid om in de omgeving te recreëren. 
Zo’n zienswijze moet men sturen naar het bevoegd gezag, in dit geval de provincie. 
De provincie – dat wil zeggen Provinciale Staten - reageert op de zienswijzen door 
bij het nemen van een definitief besluit rekening te houden met de ideeën van de 
burgers, het ontwerp-inpassingsplan wordt dan aangepast.  
Helaas kan de provincie de zienswijzen ook naast zich neerleggen.  
Wel is het zo dat een indiener van een zienswijze bezwaar kan maken of in beroep 
kan gaan, mocht hij vinden dat de provincie zijn visie niet of niet genoeg heeft 
meegewogen bij het nemen van het besluit. Het beroep moet men doen bij de Raad 
van State.
Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet meer in behandeling  
genomen, het is dus zaak goed op te letten wanneer de termijn om een eigen  
zienswijze in te dienen, afloopt. 

Waar vindt u zelf meer informatie?
Uitgebreide informatie over de HOV, over het PIP 
en de Inrichtingsvisie natuur- en recreatiegebied 
Anna’s Hoeve vindt u op  www.hovinhetgooi.nl  
(een onderdeel van de website van de Provincie 
Noord Holland), op deze website kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief over de HOV in ’t 
Gooi. 
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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.
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 color exemplaar van de Koerier te zien krijgt, met links naar meer 
achtergrond informatie. Een tweede voordeel is dat u ook tussentijdse  
nieuwsbrieven ontvangt over actuele onderwerpen.
Als u hoort bij die leden die graag iets leest op de pc of tablet, laat u ons dat dan 
even weten? Geef ons uw emailadres door, graag met vermelding van uw  
adresgegevens, via webmaster@annashoeve.nl 
De volgende Koerier sturen wij u dan per e-mail toe.



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.

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

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

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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:  Vacature 
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
Bestuurslid/
  redactie Koerier:   Carolien Jansson    035-6835839 carolienjansson@hotmail.com  

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje en oude poel
4.  Voormalig huisje Anna
5.  De Berg

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

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:   0800-6586734
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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

Digitale Koerier
De papieren Koerier krijgt u thuisbezorgd. U kunt ook kiezen voor de digitale Koerier (full 
color) 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! 
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Van de redactie

Jaargang 33 - najaar
                          nummer 

2015
3

Nu de zomer weer tot een eind komt moeten de meeste mensen wederom hard 
werken. Niet alleen de mensen zijn begonnen, maar ook de natuur is bezig om zich 
klaar te maken voor de winter. Sommige dieren gaan in de winter rusten, sommige 
vogels vertrekken naar het warme zuiden (sommige mensen trouwens ook) en 
andere vogels blijven gezellig in de tuin, vijver of bos zitten in de winter. 
De actieve leden en het bestuur  van Anna’s Hoeve zijn ook alweer druk bezig.  
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de toekomst, er is op verschillende 
manieren schoongemaakt, er zijn wandelingen georganiseerd en het bestuur en 
andere vrijwilligers zijn enthousiast geweest bij de vrijetijdsmarkt. 
Verder in de Koerier de tweede aflevering van de natuurorganisaties. In deze editie 
gaat het artikel over de KNNV. Daarnaast kunnen we nieuwe mensen verwelkomen 
bij Anna’s Hoeve, maar moesten we helaas ook afscheid nemen van belangrijke 
mensen.
....................................................................................................................................................
Omdat de omslagen van onze Koeriers voor 2015 al gedrukt zijn, kloppen de daar vermelde con-
tactgegevens van het bestuur van de vereniging niet meer. Hieronder vindt u de juiste gegevens:

Carolien Jansson      voorzitter@annashoeve.nl (voorzitter)               035 6835839
Anneke Reijn             secretaris@annashoeve.nl (secretaris)                035 6830042  
Egbert  Leijdekker   penningmeester@annashoeve.nl (penningmeester) 06 8356 7957
Kees van Vliet    bosploeg@annashoeve.nl (bosploeg)   035 6833007 
Dinanda Dop    koerier@annashoeve.nl (redactie Koerier) 

Het e-mailadres voor de vereniging is: secretaris@annashoeve.nl
.....................................................................................................................................................................
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Bericht van het bestuur 
Carolien Jansson

Al geruime tijd wachten we op het concept Provinciaal Inpassingsplan (PIP) over 
de snelle busbaan. Het indienen van onze ‘zienswijze’- op dat conceptplan over de 
HOV is de formele weg waarlangs we mogelijk nog enige invloed op de 
ontwikkelingen in Anna’s Hoeve kunnen uitoefenen. Recent heeft het bestuur 
vernomen van de ambtelijke Projectgroep HOV dat toch ook half september niet 
gehaald zal worden. Men verwacht het PIP op z’n vroegst half oktober. 
De beloofde ondersteuning aan leden die een zienswijze willen indienen kunnen 
wij daarom ook pas later organiseren. Zodra het zover is informeren we u via social 
media en nieuwsbrief. 
Het bestuur en de klankbordgroep hebben samen gesproken over de invalshoeken 
die benut kunnen worden bij het opstellen van een zienswijze. Begin september 
zijn alle leden per brief benaderd. In die brief werd gevraagd om een JA of NEE wat 
betreft het besteden van budget aan juridische ondersteuning voor het opstellen 
van onze zienswijze. De uitkomst daarvan leest u in de nieuwsbrief van oktober en 
op de site.

Contact met andere belangengroepen
Het contact met gemeente en GNR is na de bestuurswisseling weer opgepakt. 
In september volgt een afspraak met de Vrienden van ‘t Gooi. Het bestuur is van 
mening dat deze contacten heel belangrijk zijn. Ook al zijn we het over bepaalde 
onderwerpen niet eens, communicatie blijft belangrijk. Anna’s Hoeve gaat ons 
allen aan het hart. 

Bericht van de penningmeester

Sinds begin van dit jaar ben ik, Egbert Leijdekker, de nieuwe penningmeester van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. Ik ben penningmeester van meer 
(natuur)verenigingen en heb dus ervaring met het fenomeen ‘contributie betalen’.
 
Wat mij al snel opviel was dat het met de ‘betalingsmoraal’ bij deze vereniging 
nogal slecht gesteld was. Gelukkig zijn er héél veel leden die de contributie keurig 
op tijd hebben betaald – waarvoor mijn grote dank – maar er is toch een 
aanzienlijk aantal dat dat niet doet, iets wat ik buitengewoon treurig vind. 
Om duidelijk te maken waar het om gaat: de vereniging had per 1 januari 2015 circa 
800 leden en daarvan hebben 600 leden tijdig betaald. Op enig moment heb ik dus 
200 herinneringsverzoeken moeten versturen. De contributie van deze vereniging 
is relatief laag, maar het vervelende is dat deze verzoeken wel veel portokosten met 
zich meebrengen. Het eindresultaat van deze extra inspanning was dat er toch nog 
100 leden hebben betaald. Helaas hebben we 100 leden moeten royeren, omdat zij 
niet betaalden en ook geen bericht stuurden en dat vind ik ronduit teleurstellend. 
Ik hoop van harte dat ik volgend jaar een positiever bericht heb!
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Tekening - Rob van ‘t Hoff
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Wie kent deze brutale rakker niet? 
Het is een van de meest algemene vogels 
die we kennen. Toch is omstreeks 2004 
deze soort als ‘gevoelig’ verschenen op 
de Rode Lijst van Nederlandse 
broedvogels, om aan te geven dat het 
aantal huismussen afneemt en dat men 
dit zorgelijk vindt. Een klein kijkje in 
de wereld van de huismus en wat we 
kunnen doen om deze leuke en gezellige 
vogeltjes te helpen, lijkt op zijn plaats.

Wij hebben een vogeldrinkbak in onze 
voortuin. Daarin zie je merels baden en 
ook tortelduiven en eksters komen er 
een slokje drinken. Onze buren hebben 
er zelfs een keer een koppel eenden in 
gezien en ook mussen.  
Ik herinner mij van vroeger een tuin van 
vrienden in het van Riebeeckkwartier, 
hemelsbreed niet ver van Anna’s Hoeve. 
Zij hielden speciaal een zanderig plekje 
open zodat de mussen een stofbad 
konden nemen. Ik heb daar vaak 
genoten van die bedrijvige mussen.

 
De huismus is klein en wordt vaak 
over het hoofd gezien. Toch is hij een 
leuk, kwiek en intelligent beestje met 
een uitstekend geheugen. 
Zijn verhaal begint als een sprookje: 
heel lang geleden, zo’n 10 tot 20 
miljoen jaar, is hij ontstaan in het 
gebied dat wij nu het Midden-Oosten 
noemen. Vanuit het land van duizend 
en één nacht heeft hij zich langzaam 
en soms wat sneller verspreid over 
heel Afrika, Azië en Europa. 
Vanaf circa 9000 voor Christus 
ontwikkelen mussen zich als cultuur-
volgers. Voortaan houden zij zich op 
in de omgeving van de mens. 
Toen de Europeanen naar de Nieuwe 
Wereld trokken (lees: Amerika) 
namen (vooral) de Britten hem mee. 
Zij wilden graag alle dieren uit de 
geschriften van Shakespeare om zich 
heen hebben om zich thuis te voelen 
(typical British vindt u niet?).

Vogelrijke kansen voor een (nieuwe) 

woonwijk      

Nieuwe woonwijk - Foto: Martina Evers



5

Uiterlijk 
De huismus  ziet er niet overal precies 
hetzelfde uit. Er zijn 15 soorten mussen, 
waaronder typisch Spaanse, Italiaanse, 
Afrikaanse, Aziatische en zelfs  
woestijnmussen. Wel houden al die 
mussen ervan om vlakbij en tussen de 
mensen te wonen. Mussen hebben een 
hekel aan het bos. Je ziet dan ook dat er 
pas mussen in gebieden voorkomen als 
er redelijk wat menselijke bewoning en 
activiteit is. Mussen verkiezen de  
grotere plaatsen boven het landelijke 
dorp. 

De theorieën lopen uiteen over wan-
neer ze voor het eerst in onze omgeving 
voorkwamen. De ene theorie gaat ervan 
uit dat de mussen vanuit zuidelijker 
streken meegetrokken zijn toen mensen 
in de vroege tijden aan landbouw gingen 
doen. De andere theorie veronderstelt 
dat de groepjes landbouwers te klein 
waren om interessant te zijn voor de 
mus. Bovendien lagen de landbouw-
akkertjes ingeklemd in de uitgestrekte 
oerbossen. Deze tweede theorie (van 
Minouk van der Plas) plaatst de 
verspreiding in de Romeinse tijd. De 
Romeinen immers waren grote wegen- 
en stadsbouwers, die het gebruik van 
baksteen in onze streek introduceerden. 

Ook in onze tijd is gebleken dat pas als 
een gebied ontsloten wordt met wegen 
en er meer menselijke activiteit 
(voedseltransport) plaatsvindt,
er mussen volgen. 

Andersom kun je je afvragen wat voor 
indicatie de mussenstand geeft van 
de stand van zaken in de menselijke 
woonomgeving. Als de mussenstand 
afneemt, zou dat dan een voorbode zijn 
van voor de mens akelige 
ontwikkelingen? 

Het aardige is dat de vogelwerkgroep 
het Gooi en Omstreken rond het jaar 
2000 onderzoek heeft gedaan naar het 
voorkomen van de huismus. Een aantal 
vrijwilligers zou de mussen tellen. Nu is 
zomaar op straat lopen en mussen tellen 
een moeilijk uitvoerbaar en niet zo’n 
betrouwbaar plan. Mussen zitten veel 
in achtertuinen en zijn daardoor vanaf 
de straat moeilijk te tellen. Uit ander 
onderzoek is bekend dat de mus nooit 
ver van het nest te vinden is. De mus 
zoekt binnen een straal van ongeveer 
100 meter zijn kostje bij elkaar. 
Met voer is de mus te lokken. Een ander 
lokmiddel is het zien van soortgenoten. 

Huismus (Passer domesticus)
Martina Evers

Vader mus voert zijn kinderen - Foto: Martina Evers
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Besloten werd om in een bepaalde 
periode (6 weken in voorjaar en in het 
najaar) de mussen te voeren op een vaste 
plek. Het bleek dat wanneer men op een 
vast tijdstip voer gaf, de mussen al 
massaal in de omgeving zaten te 
wachten (als er al mussen zijn). 
De vrijwilligers telden in een periode 
van twee weken dagelijks gedurende een 
half uur het aantal mussen dat tegelijk 
aanwezig was op de voerplek. 
Het hoogste aantal tegelijk aanwezige 
vogels werd genomen als getal voor 
het onderzoek. Er waren plekken met 
uitschieters, waar zeventig mussen 
werden geteld. Maar ook waren er 
plekken waar gedurende de in totaal vier 
telperiodes van twee weken geen enkele 
mus werd gezien.

Er werd ook gekeken naar de ekster-
stand in de buurt van de voerplek. 
Eksters hebben een sterk afgebakend 
eigen territorium. 
Verder werden gegevens genoteerd over 
het soort huis, het bouwjaar daarvan, 
eventuele renovatie en de tuin(en). 

Uit dit alles kwam het beeld naar voren 
dat er nog wel mussen zijn. Dat het er 
niet toe doet of er eksters in de buurt 
aanwezig zijn. Dat het er wel toe doet 
hoe oud de huizen zijn, en verrassend 
genoeg blijkt dat bij oudere huizen 
minder tot geen mussen voorkomen en 
bij nieuwe huizen juist enige tot veel. 
De oorzaak hiervan is niet helemaal 
duidelijk. Vermoedelijk vindt de 
huismus de oude wijken te veel 
begroeid, het doet teveel aan het bos 
denken! 

Ook liggen oude huizen vaak in een 
dichtbebouwd centrum, waar weinig 
insecten en graanvelden zijn om in de 
voedselbehoefte van de mus te voorzien. 
De (nieuwbouw)wijken aan de rand 
van de stad zijn in meerdere opzichten 
aantrekkelijk voor de mus: 
lagere bebouwing, relatief minder 
begroeiing en vlakbij veel open gebied 
om te foerageren en toch dicht bij de 
homo sapiens (= u en ik) om kruimeldief 
te kunnen zijn! 

 
Wie dit artikel tot het eind heeft 
gelezen, zal zelf hopelijk de conclusie 
trekken: woon je nu of binnenkort 
aan de rand van Anna’s Hoeve? 
Dan loont het om naast een nest-
plaats voor mussen zaken als een 
vogeldrinkbak, een zanderig plekje 
en/of een voederplek voor mussen 
in je tuin in te richten. Je kunt dan 
van een enorm gezellige bezoeker 
van je tuin genieten, en je levert een 
prachtige bijdrage aan het 
voortbestaan van dit 
sprookjesachtige en oeroude 
vogelras.

Passer Domesticus - Foto: Fotonatura.org
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Afscheid Roel Luijer

Beste mensen,

Nadat ik in mei 2014 met spoed opgenomen moest worden in het ziekenhuis, is het 
niet meer geworden wat het was. Lichamelijk niet maar ook geestelijk heb ik een 
verandering ondergaan. Ik ben nogal emotioneel geworden. Voor mijn gevoel zijn 
alle besluiten die door beleidsmakers genomen worden direct van invloed op mijn 
gemoedstoestand. Ik kan veel zaken niet meer relativeren. Dat is vervelend voor 
mezelf maar ook voor mijn omgeving.
Alles wordt me teveel, ik moet vreselijk veel moeite doen om de verplichtingen die 
ik zelf ben aangegaan, na te komen. Kortom, ik kan het niet meer opbrengen dag 
en nacht voor de vereniging klaar te staan. Vanaf maart 2001 heb ik buitengewone 
tijden meegemaakt met Gerard Peet, veel primeurs gehad op de website. 
De Gooi en Eemlander die artikelen en foto’s van onze website overnam. 
Geweldig motiverend. Bijna altijd heel veel steun van het bestuur. Niet zozeer in 
bijdragen voor de website maar wel altijd zeer motiverend.
Maar zoals gezegd, ik kan het niet meer opbrengen. Dat spijt mij maar ik ben blij 
dat ik de website op een nette manier heb kunnen overdragen aan Egbert 
Leijdekker en dat ik de vereniging niet in één keer in de kou hoefde te laten staan. 
Misschien komen we elkaar nog eens tegen in Anna’s Hoeve.

Het ga u goed, hartelijke groet, Roel Luijer

In Memoriam Jan Deijs

Erelid Jan Deijs, die gerust beschouwd mag worden als de oer-oprichter van de 
VBAH, is ons op 4 september 2015 ontvallen na een lange ziekteperiode. 
Vanaf de oprichting van de VBAH in 1983 heeft Jan Deijs zich 15 jaar lang met grote 
energie ingezet voor Anna’s Hoeve. 
Al in de tweede bestuursvergadering op 9 mei 1984 presenteerde hij de door hem 
bedachte naam “Anna’s Hoeve Courier” voor het ledenblad, waarvan het eerste 
nummer prompt in juni 1984 verscheen. Samen met zijn vrouw heeft hij de 
penningen van onze vereniging 12 jaar lang nauwgezet beheerd.
Jan Deijs was altijd van de partij bij activiteiten in het veld en ook was hij 
coördinator van bosploeg en zorgde hij voor het materiaal. Hij toonde altijd een 
zeer grote betrokkenheid met mens en natuur, en was een echte energieke 
duizendpoot. Helaas werd Jan Deijs ernstig ziek, wat hij waardig en dapper droeg. 
Ook tijdens zijn ziekte bleef Jan enthousiast reageren op bezoekers en berichten 
over Anna’s Hoeve. Wij zijn dankbaar voor het vele wat Jan Deijs heeft betekend 
voor Anna’s Hoeve en de VBAH. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte met het 
verwerken van dit verlies. 

(Jan Deijs - Foto: Ron Haanschoten)
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Wat is de KNNV?

De KNNV- Vereniging voor Veldbiologie 
is een vereniging van mensen die zich 
met veel enthousiasme bezighouden 
met de natuur in al haar 
verschijningsvormen. Leden van de 
KNNV zijn het liefst buiten te vinden, 
in bos, hei, weiden, duinen. Daar kijken 
ze naar alles wat daar leeft en groeit. 
Daarom is de ondertitel van de KNNV 
ook: Vereniging voor Veldbiologie, met 
het accent op veld.
De KNNV is een koninklijk erkende 
vereniging die al meer dan honderd jaar 
bestaat. Ooit was het de vereniging van 
de beroemde natuurkenners Heimans 
en Thijsse, bekend van hun Flora en 
van de befaamde vooroorlogse Verkade 
albums. Nog altijd zijn veel van  
Nederlands meest vooraanstaande 
biologen lid van de KNNV. Toch is de 
KNNV beslist geen elitaire vereniging: 
iedereen die de natuur een warm hart 
toedraagt is welkom als lid.

Ontdekkers zoeken medeontdekkers
Nergens valt nog zoveel te ontdekken 
als in de natuur. Het leven van vogels, 
vissen, wilde dieren en planten in  
Nederland is nog vol boeiende  
geheimen die de meeste mensen niet 
kennen.Leden van de KNNV zijn 
doorlopend op ontdekkingstocht in die 
natuur. Of het nu om vogels, bomen, 
paddenstoelen of wilde planten gaat.
Die leden van de KNNV kunnen best 
nog wat medeontdekkers gebruiken 
bij hun ontdekkingstochten. Want hoe 
meer mensen het vele boeiende van de 
Nederlandse natuur ontdekken, hoe 
groter haar overlevingskansen.

Wat heeft de KNNV te bieden?
* Kennis
In nauwelijks een andere vereniging is 
zoveel kennis aanwezig over alles wat 
leeft en groeit in ons land. Wie lid wordt 
heeft daar automatisch toegang toe.  
Excursies worden altijd geleid door 
mensen die veel weten van een  
onderwerp. En Natura, het eigen blad van 
de KNNV dat alle leden vier keer per jaar 
toegestuurd krijgen, is een van de meest 
informatieve tijdschriften die Nederland 
kent.

* Avontuur
Voor KNNV leden geldt:  

natuur is avontuur. 

KNNV leden zijn veel op pad, op zoek 
naar dingen die bijzonder zijn, op  
plekken waar niet iedereen komt (of mag 
komen). Daarbij blijkt steeds weer dat er 
nog veel valt te beleven in Nederland aan 
bijzondere en soms wonderlijke  
ervaringen met planten en dieren in de 
vrije natuur.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging  
(Afdeling Gooi) Willem-Jan Hoeffnagel
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Leden kunnen ook deelnemen aan  
boeiende natuurkampen en -reizen die 
de KNNV jaarlijks organiseert.
Tijdens een natuurkamp staan natuur-
beleving en natuurstudie centraal. Elke 
dag zijn er een of meerdere excursies 
van verschillende lengtes. Soms vragen 
planten de aandacht. Dan weer vogels 
of vlinders. Leuk om mee te doen maar 
geen dagelijkse verplichting. Iedere 
avond worden de ervaringen van de 
afgelopen dag uitgewisseld. Aansluitend 
krijgt u een voorstel voor het  
programma van de volgende dag. 
Ongeveer de helft van de kampen is in 
Nederland; de andere helft verspreid 
over Europa.

Ook tijdens de natuurreizen staan 
natuurbeleving en natuurstudie 
centraal. De reizen hebben verschillende 
thema’s, zoals planten, vogels, vlinders, 
landschappen. Samen doen we nieuwe 
ontdekkingen in de natuur. Aanwezige 
kennis wordt gedeeld. Ook cultuur 
wordt niet vergeten. Met elkaar stellen 
wij een reisverslag samen, daarin kunt u 
ervaringen en vondsten nalezen.

* Plezier
Voor de KNNV leden geldt ook: 

natuur is plezier. 

Met een groepje aardige mensen een 
gezamenlijke hobby bedrijven

is altijd een bron van plezier en  
gezelligheid, los van het plezier dat u aan 
de natuur zelf beleeft.

* Zinvolle tijdsbesteding
Wie wil kan binnen de KNNV zijn of haar 
steentje bijdragen aan uitbreiding van de 
wetenschappelijke kennis van natuur en 
milieu in ons land door deel te nemen 
aan landelijke planteninventarisaties, 
vogeltellingen, enzovoorts. Ook worden 
regelmatig cursussen georganiseerd 
waardoor u uw kennis van de natuur 
kunt verbreden.

* Ruimte voor eigen interesses
De KNNV kent allerlei werkgroepen van 
mensen met specifieke kennis.  
Voorbeelden zijn: vogels, paddenstoelen, 
insecten, wilde planten, mossen,  
waterleven, landschapstypen.  
Voor jongeren tot 33 jaar is er een eigen 
werkgroep: zie www.knnv.nl/lj.

* Dicht bij huis
De KNNV kent zo’n 50 regionale  
afdelingen. Er is er dus altijd wel een in 
uw omgeving. Waar u andere leden treft 
die vaak de interessante plekken in uw 
woongebied al kennen en die bezocht 
worden tijdens de excursies die het hele 
jaar door worden georganiseerd.  
De afdelingen organiseren ook regel-
matig lezingen waar alle mogelijke onder- 
werpen van de natuur aan bod komen.

* Aantrekkelijke kortingen
De KNNV Uitgeverij geeft veel prachtige 
natuurboeken uit. Leden kunnen die 
met forse korting kopen. Ook voor de 
natuurkampen en –reizen die de KNNV 
organiseert hoeven de leden slechts de 
kostprijs te betalen.    

Ringslang - Foto: Willem-Jan Hoeffnagel



10

KNNV Afdeling Gooi
Als onderdeel van de landelijke KNNV 
organisatie houden wij ons natuurlijk 
óók bezig met Natuurbeleving,  
Natuurstudie en Natuurbescherming. 
De KNNV Afdeling Gooi specialiseert 
zich vooral in de volgende onder- 
werpen: planten, paddenstoelen, hydro-
biologie (waterleven), insecten, mossen 
en vogels. Geologie, landschappen in het 
algemeen en natuurbeleving zijn zaken 
waar ook aandacht aan besteed wordt  
tijdens excursies, weekenden en  
lezingen.
Locaties waar we regelmatig naar toe 
gaan liggen in en buiten het Gooi 
zoals Zanderij Crailo, Vechtplassen en 
Naardermeer, ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen, Spanderswoud, Gooise heiden 
en bossen, Flevopolders en  
Noord-Hollandse duinen.

Van september tot en met februari 
worden er maandelijks lezingen 
georganiseerd, samen met IVN het Gooi.  

De lezingen zijn voor de leden van beide 
verenigingen toegankelijk. Deskundigen 
vertellen over hun specialisme en leden 
bespreken met elkaar hun ervaringen.
Al of niet in samenwerking met andere 
organisaties organiseert de KNNV  
afdeling Gooi ook cursussen voor haar 
leden over onderwerpen waar op dat 
moment de belangstelling naar uit gaat.

Leden ontvangen vier keer per jaar de 
Grote Ratelaar, het gezamenlijke 
afdelingsblad van IVN Gooi e.o. en 
KNNV Gooi. (bij voorkeur in digitale 
vorm). Het blad bevat het excursie- en 
lezingenprogramma en vakinhoudelijke  
artikelen bijvoorbeeld over dieren- of 
plantensoorten, bestuurlijke 
mededelingen en excursieverslagen.  
Op onregelmatige tijdstippen wordt er 
ook een digitale Nieuwsbrief  
gedistribueerd met leuke 
waarnemingen, ideeën, activiteiten die 
niet in het ledenblad gepubliceerd zijn.  

 
Uiteraard heeft de afdeling een 
website voor verdere interessante 
informatie.
Landelijke vereniging:  
http://www.knnv.nl/
Afdeling ‘t Gooi:: 
http://www.knnv.nl/gooi
Meer informatie: 
Willem-Jan Hoeffnagel,  
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl  
035-6919356

Excursie- Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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https://www.facebook.com/BehoudvanAnnasHoeve
https://twitter.com/BehoudAnnaHoeve

Soms voel je je een geluksvogel... 
Eldertje van Loenen

Ik rijd op mijn trouwe scootmobiel Anna’s Hoeve binnen en zie de merels druk 
scharrelen tussen de bladeren. De speelweidevijver komt in zicht. Het ritselt in 
de struiken en daar kom het parmantige winterkoninkje tevoorschijn. Langs de 
waterrand gespetter: de karper zoekt een plekje om zijn eieren te kunnen afzetten. 
De kunstmatige eilandjes zijn elk bezet met een schildpad. Het zonnetje begint 
al aardig aan kracht te winnen. Een aalscholver duikt op – waardoor een reiger 
verschrikt wegvliegt.

Een stukje verder kom ik bij het bruggetje uit. Even over de leuning hangend zie ik 
allemaal kleine visjes zwemmen. Een roodborstje strijkt neer en kwettert er op los. 
Dan vervolg ik mijn pad – een heerlijke geur komt me tegemoet: 
de lelietjes-van-dalen staan in bloei.
Vervolgens steek ik al hobbelend de parkeerplaats over om over het betonnen pad 
naar beneden te rijden. ’t Is goed opletten geblazen: een klein stuurfoutje kan fataal 
zijn – maar ik kom veilig aan op de vissteiger. Een meerkoet maakt zich verstoord 
uit de voeten, met in zijn kielzog vier jongen. De krentenstruik is inmiddels 
ontdaan van zijn prachtige witte bloesem. De kastanjebomen zijn voorzien van 
witte kaarsen.

Om terug omhoog te komen moet ik de hoogste versnelling ggebruiken – want de 
helling is nogal steil. Ik snap nog steeds niet dat dit zo gemaakt is voor 
gehandicapten... Ik steek de Minckelersstraat over naar het Laarder Wasmeer. 
Daar lopen de Schotse Hooglanders heerlijk te banjeren door het water, en onder-
tussen hun maag te vullen. En, ja ik zie het goed, een zilverreiger stapt er op zijn 
gemak tussendoor.  Ook zo’n vier koppels bergeenden zijn neergestreken: prachtig 
zijn ze, een zwarte kop, witte hals, bruine borst, witte vleugels met een strookje 
zwart, een oranje snavel. Ze hebben de grootte van een nijlgans.

Ten slotte keer ik weer om, richting huis. Tot m’n verbazing zie ik twee kinderen 
spatteren en zwemmen in de speelweidevijver. Dat zijn wel echte bikkels, maar ik 
zou het geen mens aanraden. Normaal gesproken zie je alleen honden in de vijver 
die een bal of tak uit het water halen.
Vol indrukken, en vele foto’s rijker, keer ik huiswaarts. En: met een helder hoofd. 
Maar dan lees ik de nieuwsbrief over de weg over Anna’s Hoeve die ze willen 
verleggen. Of dit nu zo’n goed plan is? Wat gebeurt er dan met de oude weg? Blijft 
Anna’s Hoeve nog wel recreatiegebied zo? En mijn heldere hoofd vult zich met 
twijfels en vragen, zoals: kan deze geluksvogel nog wel onbezorgd blijven genieten?
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Bericht van de bosploeg
Kees van der Vliet

In januari heb ik het “stokje” als coördinator van de bosploeg van Gerard 
overgenomen. Dat betekent onder andere dat u van nu af aan regelmatig van mij 
in de Koerier een kort verslag van de bosploeg, een belangrijke ‘poot’ van onze 
vereniging, aantreft.

Onze bosploeg komt iedere woensdagmiddag om 13.30 uur op de hoek Lieberger-
weg en Anthony Fokkerweg bijeen. Dan houden we kort overleg wat we die middag 
gaan doen en waar. Onze doelstelling is in de eerste plaats alle vogelkers in Anna’s 
Hoeve met het volledige wortelgestel uit te graven.
Dit jaar is een fietskar aangeschaft voor veilig vervoer van het gereedschap.  
We kregen veel steun en ideeën van Lex en Gerrit (boswachters van GNR ).

De oever van de speelweidevijver is geschoond van overtollige struiken, er zijn nu 
meer doorkijkjes. Bomen bij de “slurf” hebben we beveiligd met gaas tegen 
knagende honden. Het pad langs die vijver is verbreed en de treurwilg rondom vrij 
gemaakt van opslag. Ook hebben we de trap op de Bult van Dudok hersteld en de 
bruggen vrijgemaakt van storende bomen en struiken.
Op verzoek van Gerrit (GNR) hebben we de poel bij de oprit van de A27 vrij  
gemaakt van struikjes. Deze poel gaan we ieder jaar bijhouden, we hebben het  
poeltje zogezegd geadopteerd. Tussendoor zijn ook kleine klusjes gedaan zoals 
bomen die op een pad lagen doorzagen en verwijderen. Eind april zijn we weer 
begonnen met vogelkers verwijderen door uitgraven. Een flinke klus want ook in 
juni waren we deze nog steeds aan het opruimen rond de vijvers. 

Gerard doet af en toe nog “kabouterwerk” in Anna’s Hoeve en geeft ons tips.
Ook is er gezinsuitbreiding in kabouterland, we konden Wim verwelkomen.
De drie kabouters (Gerard, Wim en ikzelf) zijn druk bezig om de Bult van Dudok zo 
met omgevallen bomen te beveiligen tegen wildcrossers, dat ze er maar op een kant 
op- en de andere kant afkunnen.
Op 1 januari waren er zes leden: Annemiek, Rita, Tukkie, Hans, Cees en ikzelf. 
Wim kwam ons al snel versterken in januari en in april kwam ook Machteld erbij.
In mei konden we Hannie welkom heten. Op dit moment heeft de bosploeg dus 
negen leden. 

We werken in wisselende samenstelling, gemiddeld zijn er elke woensdag vier tot 
vijf personen, die ook om beurten voor de thee en koek zorgen. Kortom, een 
gezellig ploegje, in welke samenstelling dan ook.
Helaas is Lex er niet meer bij, maar in zijn plaats is Thea (eveneens boswachter bij 
GNR) nu ons aanspreekpunt bij GNR.
Alle leden van de bosploeg krijgen binnenkort werkkleding van GNR.
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Hoewel de redactie dit verhaal al in begin april toegestuurd kreeg, vonden we het toch 
aardig om het nu alsnog te plaatsen. Misschien heeft u Ducksie – of zijn afwezigheid – 
ook opgemerkt. 

In het voorjaar kwam ik sinds lange tijd weer voorbij de Riebeeckvijver en tot mijn 
niet geringe vreugde zag ik dat “Ducksie” uit Anna’s Hoeve nog in leven was en dat 
hij daar een gezellig leven leidde ter plekke! Wellicht heeft u deze eend ook wel 
eens gezien in een van de vijvers.
“Ducksie”, die ik al langer zo noemde, is een muskuseend die samen met drie 
soortgenoten voorheen vaak bivakkeerde in Anna’s Hoeve, rond het gekraakte 
huisje en langs de Weg over Anna’s Hoeve. Ik volg deze eendengroep al sinds de 
zomer van 2013 of zelfs nog eerder denk ik. De meeste eenden zullen intussen 
doodgereden zijn, en alleen Ducksie bleef over! Hij (of zij?) zat in mei en juni 2014 
vaak aan het fietspad en leek het niet meer zo naar ’t zin te hebben zo in zijn/haar 
eentje. Ze zat op het laatst wat verloren te kijken naar de voorbijgangers.
Af en toe kreeg Ducksie groenteresten van iemand, en brood van een ander en was 
dan dankbaar voor een beetje aandacht. Maar in juli vorig jaar was ze ineens 
verdwenen. Ook vissers bij de Bergvijver, naast wie ze vaak te vinden was, hadden 
haar niet meer gezien. Ik nam aan dat ze meegenomen of opgegeten was. 
Maar gelukkig dus niet! 

Waar is Ducksie?
Wil Vermeer

‘t Kan zijn dat ze door dierenambulance-
medewerkers verhuisd is, of zelf gevlogen. 
Aan de foto’s die ik heb genomen kan ik 
zien dat het om dezelfde eend gaat.

Van de bijzondere soorten eenden die 
vorig jaar nog in de nu gedempte 
accumulatievijver zwommen, zie ik er nu 
verschillende, waaronder diverse kuif-
eenden, én ‘mijn’ Ducksie in de Riebeeck-
vijver zwemmen. Door de omringende 
flats is deze vijver windluw, het is er dus 
aangenaam toeven voor ze. En ik word 
er heel blij van om te zien dat ze het nu 
elders in Hilversum naar hun zin hebben!

En Ducksie? Hij/zij is vanaf ongeveer april 
weer spoorloos verdwenen uit de 
Riebeeckvijver, misschien om een partner 
te zoeken of op avontuur elders?  Wie zal 
het zeggen waar hij/zij nu is…

Ducksie - Foto: Wil Vermeer
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middag het glas te heffen ter inwijding 
van het nieuwe terrein. De komende 
maanden zullen de opkomsten deels in 
de buitenlucht plaatsvinden, naast het 
in aanbouw zijnde clubhuis. 

Ondanks gesprekken van het bestuur 
van Scouting Heidepark met dat van de 
VVG bleef deze vereniging standvastig 
in haar bezwaar. Op zich had men geen 
problemen met het scoutingclubhuis, 
maar wat de VVG vooral dwarszat was 
het feit dat zij zich niet serieus genomen 
voelde door de gemeente in de plan- en 
besluitvorming. Dit bezwaar was voor 
hun ‘het breekijzer’ om een gesprek met 
de gemeente af te dwingen. 
Begin april van dit jaar kwam het heu-
gelijke nieuws dat de VVG haar beroep 
had ingetrokken nadat de gemeenteraad 
zich bereid had getoond om de Weg 
over Anna’s Hoeve (WoAH) te verleggen 
zodat deze in de toekomst niet meer 
dwars door Anna’s Hoeve loopt, maar 
langs de rand er van. Daarmee was het 
belangrijkste doel van de VVG bereikt. 

Na zestig jaar verlaat Scouting Heidepark 
het terrein van de voormalige 
Rioolwaterzuivering aan de Anthony 
Fokkerweg om plaats te maken voor de 
nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve. 
De scouts zullen later dit jaar een nieuw 
clubhuis betrekken aan de Weg over 
Anna’s Hoeve.
De bouw van het nieuwe clubhuis van 
Scouting Heidepark staat er aan te 
komen. De leden, leiding, ouders en het 
bestuur van de groep zetten alles op alles 
om de financiering rond te krijgen. 
Alle juridische hindernissen zijn inmid-
dels genomen. De groep is blij met de 
nieuwe locatie en kijkt vol vertrouwen 
naar de toekomst.

Spannend
Het heeft erom gespannen. Nadat in de 
zomer van 2014 de gemeenteraad van 
Hilversum de noodzakelijke 
wijziging van het bestemmingsplan voor 
het scoutingclubhuis op Anna’s Hoeve 
had goedgekeurd maakten de Vrienden 
van het Gooi (VVG) bezwaar tegen het 
bestemmingsplan. Dat was een flinke 
spaak in het wiel van de scouts. 
Immers de tijdsdruk was hoog. Het was 
de bedoeling dat Heidepark in januari 
2015 het clubhuis zou verlaten. 
Gelukkig bleek de gemeente bereid en in 
staat om dat tot 1 september 2015 uit te 
stellen. 

Inmiddels is Heidepark uit de oude  
locatie vertrokken. Het nieuwe seizoen is 
op 5 september jl. op het nieuwe  
terrein feestelijk van start gegaan. Alle 
kinderen en hun ouders waren  
uitgenodigd om op het eind van de 

Verplaatsing Scouting Heidepark gaat door
                Hans van der Veen

Tijdelijke containers van scouting Heidepark- 
Foto: Martina Evers
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Sponsoring
Scouting Heidepark had inmiddels al de 
tekeningen voor nieuwbouw klaar. 
Het ontwerp was goedgekeurd en met 
een aannemer was overeenstemming 
bereikt. Maar dat was in zomer van 
2014. Door het beroep van de VVG tegen 
het bestemmingsplan was het inmiddels 
voorjaar 2015 geworden. De economie 
trok aan en de aannemer had inmiddels 
voldoende werk en krabbelde terug.  
Het aanbod van toen om tegen een 
gunstig tarief te bouwen, kon hij nu niet 
meer waar maken. De scouts zijn daar-
door met een financieel tekort blijven 
zitten en doen nu alles om het gat te 
dichten. Daarvoor is een sponsoractie 
gestart. Bedrijven, dienstverleners en  
particulieren worden aangezocht om 
een bijdrage aan de bouw van het  
clubhuis te leveren. 

Voor bedrijven en dienstverleners is 
sponsoring extra interessant omdat 
het clubhuis de komende vijf tot zeven 
jaar ook als informatiecentrum voor de 
nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve gebruikt 
gaat worden. Sponsoren krijgen een plek 
op de ‘sponsorwand’ in het clubhuis.  
De sponsoractie is in volle gang.  
In de loop van deze zomer hoopt  
scouting Heidepark de financiën zover 
op orde te hebben dat ze de bouw-
overeenkomst kan tekenen. 
Het is de bedoeling dat dan meteen met 
de bouw wordt begonnen zodat komend 
najaar de scouts hun nieuwe clubhuis in 
gebruik kunnen nemen en de gemeente 
haar Informatiecentrum kan openen. 
Voor een sponsorbijdrage kunt u 
contact opnemen met Hans van der 
Veen, info@scoutingheidepark.nl

Beleef de Nacht van de 
Nacht in Anna’s Hoeve

Op 24 oktober 2015 organiseren de 
natuur- en milieufederaties de Nacht 
van de Nacht. Dit evenement vestigt 
de aandacht op het grote belang van 
een donkere nacht voor de levende 
natuur. Ook de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve doet mee. 
Op zaterdagavond 24 oktober kunt 
u meedoen aan een avondwandeling 
door Anna’s Hoeve. Onder leiding 
van een natuurgids verkent u Anna’s 
Hoeve in het donker. 
Tijdens de wandeling neemt u kennis 
van het belang van duisternis voor de 
natuur. Na afloop trakteert de 
vereniging u op een kleine 
versnapering. Maak gebruik van deze 
bijzondere kans om uw 
favoriete natuurgebied in het donker 
te bezoeken!

Activiteit: avondwandeling door 
Anna’s Hoeve
Datum: zaterdagavond 24 oktober
Aanvangstijd: vertrek om 20.30,
Eindtijd: rond 21.45
Vertreklocatie: parkeerplaats tegen-
over voormalig huisje Anna’s Hoeve.
Deelname is gratis, en u hoeft zich 
niet van te voren op te geven.  
Zorg voor stevige schoenen!
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Het lijkt ieder jaar wel weer eerder zover te zijn: de zomer is nog niet eens 
afgelopen of Carolien vraagt mij of ik er al aan heb gedacht vrijwilligers op te 
trommelen voor de Vrijetijdsmarkt. Snel de adressen er bij gepakt en een mail 
rondgestuurd naar de mogelijke kandidaten. En ook al was het kort dag, ik kreeg 
snel reacties, de meeste positief! Vervolgens een plannetje gemaakt om iedereen zo 
goed mogelijk in te plannen. En ook dat lukte vlot, dankzij de 
flexibiliteit van alle vrijwilligers. 
 
In totaal waren we met elf mensen, twee zorgden voor de opbouw van de kraam, 
één voor de inrichting, en bij toerbeurt stonden we bij de kraam om het publiek te 
informeren en om nieuwe leden te werven. De speerpunten waren natuurlijk de 
HOV, de Tergooiboog, de verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve en het ecoduct. 
Mensen die mogelijk lid wilden worden kregen een folder en/of een exemplaar van 
de Koerier. Tegen vieren braken we de kraam af en konden we tevreden 
constateren dat er 18 nieuwe leden waren bijgeschreven. 

Volgend jaar krijgt de markt een andere opzet en een andere plaats, maar wie nu al 
denkt: dat wil ik ook weleens meemaken, kan zich bij mij melden! Voor nu hartelijk 
dank aan de vrijwilligers van dit jaar, Ron, Carolien, Martina, Hans, Annemiek, 
Machteld, Egbert , Anneke , Dinanda  en Ans!

Vrijetijdsmarkt - Foto’s: Ron Haanschoten

De Vrijetijdsmarkt, zaterdag 12 september
Kees van Vliet
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Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel 
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie. 
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties, 
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met 
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en 
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

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

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

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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:  Vacature 
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
Bestuurslid/
  redactie Koerier:   Carolien Jansson    035-6835839 carolienjansson@hotmail.com  

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje en oude poel
4.  Voormalig huisje Anna
5.  De Berg

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

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:   0800-6586734
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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

Digitale Koerier
De papieren Koerier krijgt u thuisbezorgd. U kunt ook kiezen voor de digitale Koerier (full 
color) 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! 
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Van de redactie

Jaargang 32 - Herfst
                          nummer 

2015
4

De herfst heeft zijn opmars alweer gemaakt. De bladeren kleuren rood, geel en 
oranje en vallen massaal op de grond. De paddenstoelen schieten overal naar boven 
en ruimen zo het natuurlijke afval op de grond op. Hoe de paddenstoelen dat doen 
leest u in deze Koerier. In deze editie wordt veel over opruimen gesproken.  
Het bestuur meldt onder andere dat de bosploeg in hun nieuwe outfits, samen met 
het GNR, bezig is met opruimen van ongewenste planten.  
Daarnaast is er een terugblik op alle zwerfvuilacties die dit jaar gehouden zijn in 
Anna’s Hoeve. Een groep enthousiaste Geocachers heeft hierbij geholpen, maar wat 
is Geocaching nu precies? Dat wordt ook allemaal uitgelegd in deze Koerier.  
Daarbij is Geocaching de derde organisatie in onze reeks van andere clubs.  
Vijf jaar geleden is er ook flink opgeruimd in Anna’s Hoeve. Hoe zien deze 
 plekken er vijf jaar later uit? Verder treft u een verhaal aan met een andere  
herinnering. Rijdt u mee met bus 109 over de weg van Anna’s Hoeve? 
....................................................................................................................................................
Omdat de omslagen van onze Koeriers voor 2015 al gedrukt zijn, kloppen de daar vermelde con-
tactgegevens van het bestuur van de vereniging niet meer. Hieronder vindt u de juiste gegevens:

Carolien Jansson     voorzitter@annashoeve.nl (voorzitter)               035 6835839
Anneke Reijn            secretaris@annashoeve.nl (secretaris)                035 6830042  
Egbert  Leijdekker  penningmeester@annashoeve.nl (penningmeester) 06 8356 7957
Kees van Vliet   bosploeg@annashoeve.nl (bosploeg)   035 6833007 
Hans de Ridder  (verspreiding Koerier)    035 6835031
Dinanda Dop   koerier@annashoeve.nl (redactie Koerier) 

Het e-mailadres voor de vereniging is: secretaris@annashoeve.nl 
.....................................................................................................................................................................

Inhoud
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Foto bosploeg       blz 2
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Bericht van het bestuur 
Carolien Jansson

Soms staat er nieuws in een Koerier dat lezers van onze nieuwsbrieven al  
kennen; oud nieuws voor hen dus. Omdat er leden en belangstellenden zijn die 
geen nieuwsbrieven ontvangen, plaatsen we berichten  toch ook in een Koerier. 
Deze dubbeling is helaas niet te voorkomen. 

Voorbereidingen voor het Provinciaal Inpassings Plan van de HOV in t Gooi (PIP) 
zijn gaande. In Anna’s Hoeve is een drone gesignaleerd, die foto’s maakte.  
Deze foto’s worden ter zijner tijd gebruikt voor het PIP, heeft de gemeente laten 
weten. Voor december wordt dit PIP echter niet verwacht. Uitstel na uitstel dus. 
Wij hebben andere verenigingen en groeperingen met een belang in Anna’s Hoeve 
inmiddels gevraagd om met een zienswijze op het PIP te komen als het zover is. 
Daarbij zou bundeling van krachten onze voorkeur hebben. Ook Provinciale Staten 
zijn door ons weer aangeschreven.

GNR is bezig met het tegengaan van het mountainbiken over de Bult van Dudok, 
werkzaamheden waar ook onze bosploeg al druk mee is geweest.  
Hopelijk biedt het soelaas! Ook laat GNR weten dat de schoonmaakactie van de 
vijverranden die in juli werd uitgevoerd eind oktober is afgerond. 

Onze oproep voor verspreiders van de Koerier heeft twee nieuwe vrijwilligers  
opgeleverd. Fijn! 

De samenwerking met IVN-gidsen in de Nacht van de Nacht was geweldig. Een 
enorme opkomst van belangstellenden, hierbij een pluim voor de organisatoren.

Bosploeg in nieuwe kleding GNR - Foto: Ron Haanschoten



3

Het is ‘s morgens vroeg half 7 en in Eemnes sta ik op de bus te wachten.  
Vandaag moet ik weer naar Utrecht toe voor mijn studie. Al zes jaar studeer ik in 
Utrecht bij verschillende opleidingen. Als de bus aankomt ga ik altijd aan de linker-
kant zitten. 

Terwijl wij over de Wakkerendijk rijden komt er een voorzichtig zonnetje op door 
de mist heen.  Dan rijdt de bus de Zandheuvelweg op en komen de eerste bochten 
in de weg aan. Na nog wat mensen opgehaald te hebben bij Sherpa begint het leuke 
stukje van de busreis, de Weg over Anna’s Hoeve. Terwijl de zon steeds hoger kruipt 
geeft het een mooi gezicht tussen de bomen door, over het water en op de berg.  
De bus glijdt rustig door de bochten heen behalve als hij weer eens moeite heeft 
in de scherpe S-bocht. Vaak snappen de automobilisten niet dat ze even moeten 
stoppen zodat de bus erlangs kan. Je kent na zes jaar de verschillende plekjes van de 
Weg over Anna’s Hoeve wel.

Daar dat kleine paadje voor de vijver en net daarvoor de gekapte bomen.  
Dan de grote vijver met het pittoreske bruggetje dat een romantische blik geeft. 
Het bankje dat driekwart van het jaar onder water staat, de parkeerplaats met een 
opening waar geen vrachtwagens door kunnen. Het stukje dennenbos.   
Het fietspad achter de accumulatievijver langs, maar oh wacht deze is er niet meer. 
Daar wordt nu natuurlijk een nieuwbouw gemaakt.  
Dus helaas, de rit door de mooie natuur van Anna’s Hoeve is voorbij en er is alleen 
maar één grote zandbank. Wat zou daar toch komen?

Als je Anna’s Hoeve uit bent kom je al snel op het station. De lange dag begint.
Als de dag weer is afgelopen val je al bijna in slaap tijdens de treinreis en dan moet 
je nog een bus naar huis nemen. Komt bus 109 dan eindelijk aan nestel ik mij weer 
aan de linkerkant. Half slapend en half wakend schommel ik op het gebrom van de 
bus.

Al snel voel ik de eerste bocht, maar het is de ovale rotonde van de Kamerlingh  
Onnesweg maar. Dan weet ik dat al snel Anna’s Hoeve eraan komt.  
Genietend met mijn ogen dicht herken ik elke bocht. De eerste bocht komt en ik 
weet zonder mijn ogen open te doen, dat ik bij de voetbalvelden langs rijd, een 
klein bochtje geeft de restanten van het huisje van Anna’s Hoeve aan.  
Dan de grote berg waar kinderen in de winter vanaf glijden en die aan de  
hellingkant alleen maar met gras is begroeid. Dan komen de bomen weer en de 
heerlijke slinger van de S-bocht. Nog veel meer bomen waar je tussendoor kan 
gluren naar heide verderop en dan komt het viaduct onder de A-27.  
We zijn Anna’s Hoeve alweer uit als we het rondje bij Sherpa maken.  
Zachtjes in mijn hoofd zeg ik dan:  
“Tot morgen Anna’s Hoeve. Hopelijk ben je morgen weer zo mooi.” 

Een busrit over de weg van Anna’s Hoeve
Dinanda Dop
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Het Goois Natuurreservaat is een jaar 
of zes geleden begonnen de leeftijds-
opbouw van het bosbestand van Anna’s 
Hoeve iets meer afwisseling te geven. 
Daarom zijn er destijds stukken bos 
gekapt en hier en daar met andere 
bomen beplant. In de Koerier van 
voorjaar 2010 heb ik beschreven wat er 
op die plekken gebeurt als in een keer 
de omstandigheden totaal veranderen. 
Bomen geven schaduw, donkerte en 
weinig regenwater. Ineens staan de 
planten en bomen die mochten blijven 
in het volle zonlicht, overgoten met 
regenwater.

Hoe is nu, vijf jaar later? We beginnen 
onze wandeling achter de Dudokheuvel. 
Waar kort na het kappen veel krakend 
hout op de grond lag, is de bodem nu 
ver te zoeken. Berken zijn wel zes meter 
de lucht ingeschoten. 
De concurrentie is heftig. Eens zullen ze 
de hoogte bereiken van de zes 
armetierige douglassparren die mochten 
blijven staan. Berk is een pionier die van 
openheid en vrijheid houdt. 
Zodra de kleine vederlichte zaadjes de 
kans krijgen lopen ze uit tot een forse 
boom. Ze hebben bijna niets nodig om 
te starten en liggen dan ook overal op 
de loer om toe te slaan. De destijds 
geplante Gelderse rozen steken alleen 
aan de randen nog met hun kop boven 
de begroeiing uit. Op de bodem ook 
grijs kronkelsteeltje, een exoot uit het 
Zuidelijk Halfrond dat grote gebieden 
overwoekert. Daaraan heeft dit mos zijn 
bijnaam te danken: tankmos. 

Amerikaanse eiken, nog maar 20 cm 
hoog, zijn er wel doorheen gekomen. 
Die kleine boompjes hebben buiten-
formaat bladeren.
Langs de spoorlijn zijn verschillende 
stroken gekapt. Deze percelen zijn nu 
met een totaal andere begroeiing bedekt. 
In het eerste vak staat de braam 
anderhalve meter hoog. Daardoor zijn 
de berken in toom gehouden en hebben 
lijsterbessen en esdoorns een kans 
gekregen om zich te ontwikkelen. 
Kinderen hebben de achtergebleven dode 
takken gebruikt om er een hut van te 
bouwen. Verstopt onder de bomen 
vinden we een hol met krabsporen.

De kapvlakten van Anna’s Hoeve… vijf jaar later
Tekst: Christine Tamminga-Smeulders
Foto’s: Martina Evers

Berkenlaantje 
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De volgende plek naast een lariksbosje 
is beplant met lindes. Ze doen hun best 
en zijn van een halve meter tot 2 meter 
hoog terug te vinden. Maar de  
concurrentie van berken en lijsterbessen 
is groot. Bovendien is het aantal 
uitgezaaide lariksen enorm. Het is wel 
goed kijken hoe een jonge lariks eruit 
ziet. De lariks heeft de naalden in een 
toefje bij elkaar staan. 

Als we verder lopen verbazen we ons 
over de breed uitgestoelde maar laag 
gebleven tamme kastanjes onderin het 
dichte naaldbos. Hoe komen deze hier en 
hoe houden ze stand in de schaduw van 
de hoge bomen? Zijn het nazaten van de 
kastanjes die lang geleden in Monniken-
berg stonden en die de nonnen hebben 
laten kappen omdat ze teveel overlast 
hadden van de Hilversumse jeugd die op 
jacht was naar rijpe kastanjes?

In het achterste perceel is veel langer dan 
vijf jaar geleden door Nardinclant een 
open plek gecreëerd. Bomen werden met 
een lier omgehaald om andere bomen 
een kans te bieden zich hier te vestigen. 
Daar is weinig van terecht gekomen: 
de plek is nog steeds goed zichtbaar en 
grotendeels open gebleven. De vraag is 
waarom deze niet is volgegroeid met 
berken zoals op de andere plekken. Aan 
de zuidrand staan nu wel grote stekel-
varens. Haarmos bedekt de oude omge-
haalde stammen die zijn blijven liggen 
met een dik en dicht tapijt. Het is een 
geheimzinnige omgeving. Welke dieren 
komen hier ’s nachts? Holen met grote 
zandwaaiers verraden dat hier de  
woonplaats moet zijn van allerlei gespuis.Bij de jonge scheuten 

van deze kleintjes blijkt 
dat anders: hier staan de 
naalden apart.  
We worden misleid en 
denken eerst dat het een 
spar is. Een roodborstje 
weet wel raad met dit  
dichte groen. Hij zit 
vrolijk heel dichtbij te 
fluiten en met moeite 
betrappen we dit vrolijke 
vogeltje.

Stekelvarens en haarmos 

Dierlijk hol met zandwaaier 
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Aan de andere kant zien we veel kleine 
kuiltjes. Wie heeft die gemaakt? Zijn het 
afvalputjes van een das? Maar ze zijn 
niet gevuld met poep. Konijnen graven 
in een zandiger omgeving. Vlaamse 
gaaien misschien, op zoek naar de 
voorraad die ze voor het winterseizoen 
verstopt hebben? In enkele gaten lijken 
eikels te liggen. Wie het weet mag het 
melden.

Nu het toch over gaten en holen gaat: 
opmerkzaam gemaakt door 
achtergelaten troep zien we een enorme 
kuil van zeker anderhalve meter diep 
met een soort zijkamer. Hier verblijft 
duidelijk wel eens iemand. Hij of zij is 
nu echter niet thuis.
We moeten nog een plek bekijken. 
Naast het berkenlaantje is een open 
stuk ontstaan met de begroeiing die je 
eigenlijk in een bos verwacht. Naast de 
luchtige lijsterbes zijn planten 
opgekomen die op kapvlaktes horen 
zoals bochtige smele, wilgenroosje, 
rankende helmbloem en natuurlijk berk. 
Grote plakkaten laddermos bedekken de 
ondergrond.
Richting bebouwing is nog een 
berkenlaantje. Eigenlijk is het een 
berkentunnel ontstaan op een open plek 
die gemaakt is om de enige beuk in het 
douglasbos meer licht te geven. Dat is 
wel gelukt, alleen hebben de berken hier 
hun kans gegrepen en kunnen we de 
beuk bijna niet meer zien.

Als je terugleest wat ik vijf jaar 
geleden over deze toen kale 
stukken heb geschreven, zie je nu 
vrijwel geen overeenkomst meer. 
Zo snel kunnen soorten elkaar 
opvolgen als een soort overheerst 
en een snelle slag slaat zodra die de 
kans krijgt.  
Alles heeft in een bos zijn eigen 
plaats. We halen onze fietsen bij de 
vissteiger weer op. Ondertussen 
hebben de bloemen van de 
teunisbloem op de parkeerplaats 
hun gele blaadjes ontplooid. Iedere 
avond tegen schemertijd gaat een 
bloem open zodat de insecten van de 
nacht nectar kunnen komen halen.

Door mensen gemaakt gat  

Open plek die niet is dichtgegroeid
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Nieuw redactielid gezocht!
Het blad dat u nu in handen hebt komt niet automatisch tot stand.  
Daar zit nogal wat werk en tijd in. De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat 
op dit moment uit drie personen, en we merken in de praktijk dat dit een wat 
smalle basis is. Wij zoeken daarom versterking!

Degene die wij zoeken mag man, vrouw, jong, of oud zijn – maar kan liefst ook de 
meeste van de volgende vragen met ja beantwoorden:
- Voelt u zich betrokken bij Anna’s Hoeve en hecht u er belang aan dat dit  
 stukje natuur zo goed als mogelijk behouden blijft?
- Hebt u daarbij oog voor de relatie tussen natuur,  en stadsontwikkeling?
- Kunt u omgaan met een tekstverwerkingsprogramma (zoals Word) en bent  
 u vertrouwd met internet en mailverkeer? 
- Hebt u misschien ook zelf ideeën over artikelen, of kennis van een bepaald  
 onderwerp (biologie, planologie, ruimtelijke ordening etc) waar u  
 eventueel over zou willen schrijven -  ofwel kent u mensen die dat zouden  
 kunnen? 

De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt 3 à 4 keer per jaar. Vóór het verschijnen van 
iedere Koerier houden we een redactievergadering van ca 2 uur.   
Stuur voor meer informatie over wat het werk van de redactie inhoudt een mail 
aan koerier@annashoeve.nl met uw naam en telefoonnummer, dan belt één van de 
redactieleden u terug.

De waterpartijen van Anna’s Hoeve HilversumRob van ‘t Hoff -
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In 2015 is drie keer een actie gehouden om zwerfvuil op te ruimen in Anna’s Hoeve. 
De eerste actie op 11 april kende een recordaantal deelnemers: met 45 mensen werd 
Anna’s Hoeve tot in alle uithoeken opgeruimd.  
De tweede actie was op de tropisch warme 4e juli, er kwamen 31 mensen helpen 
ondanks de hitte. We begonnen wel een uurtje eerder en de ijsjes na afloop  
smaakten meer dan prima.  
De derde actie waren 34 mensen van de partij. Al met al hebben we samen 205 uur 
gewerkt om Anna’s Hoeve van vuil te ontdoen. Dat leverde dan ook wel wat op.

In totaal werden 81 volle vuilniszakken afgevoerd en nog wat zaken zoals een 
bumper, fietsframe, een grote tractorband, wieldoppen en een metalen plaat. 
Verder oude planken en stukken ijzer, een paraplu, kapotte kratjes en vier stapels 
gedumpte folders. De meest opmerkelijke vondst was een stuk rails, dat door drie 
dames uit de omgeving van de brug over de bergvijver naar de parkeerplaats werd 
gesjouwd. Het is zo goed als zeker een stuk van het smalspoor dat in maart 1933 
werd gebruikt tijdens de aanleg van de berg en de vijvers.  
Dagblad de Gooi- en Eemlander wijdde er op 7 oktober een leuk artikel aan.

Zwerfvuilacties 2015 
Tekst en foto’s: Martina Evers

Historische rail gevonden

Groep vrijwilligers met opbrengst 
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We hadden overigens al eerder de krant gehaald. Op vrijdag 5 juni was het 
wereldmilieudag en reikte GroenLinks Hilversum, samen met de redactie van de 
Gooi en Eembode, voor de vijfde keer Groene Lintjes uit. 
Een van de drie lintjes was voor de organisatoren van de zwerfvuilacties op Anna’s 
Hoeve en dan met name vanwege het nieuwe initiatief dat Richard Kreeft nam 
dit jaar. Richard stelde Martina voor om de zwerfvuilacties ook bekend te maken 
onder liefhebbers van Geocaching  (wat deze hobby inhoudt kun je elders in de 
Koerier lezen). We hadden hiermee groot succes.  
De helft van de zwerfvuiljutters waren Geocachers, één van hen ging in oktober 
zelfs in een waadpak te water en haalde zo heel wat drijfvuil tussen het riet uit.  
Wie wilde kon bij de zomer- of herfstactie met het groene lintje op de foto. Het 
groene lintje is door ons allemaal samen verdiend, en Richard bewaart het goed 
voor ons. Ook dit jaar was iedereen na afloop weer van harte welkom op de koffie/
thee met koek bij Versa Welzijn in Grand Café Sint Joseph en werd er –binnen of 
op het terras- heel gezellig nagepraat met een flinke groep.

Napraten in St. Joseph

Het groene lintje - Foto: Ron Haanschoten
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Vanaf begin 2015 werden de zwerfvuilacties in Anna’s Hoeve ook aangekondigd op 
de Geocaching website. Daarmee werden de zwerfvuilacties mede een  
‘CITO-event’. CITO is hier een afkorting voor Cache In Trash Out. 
Hieronder wat uitleg over dit fenomeen.

Geocaching is een spel dat in 2000 ontstaan is in Amerika. Vandaar de vele Engelse 
termen als men het over Geocaching heeft. Het woord is samengesteld uit Geo, wat 
staat voor ‘Geografie’ en ‘cache’ wat betekent ‘verstopplaats’ of ‘schat’.  
Trash betekent ‘afval’. Cache In Trash Out kun je dus vertalen als:   
“schatzoeken en zwerfvuil opruimen”.

Omdat Geocachers vaak in de natuur komen op speurtocht en graag iets terug  
willen doen zijn er ook acties om op te ruimen of natuur te onderhouden.  
Hierbij gaat het niet zozeer om het vinden van een cache, maar om het meedoen 
aan de actie (Engels: ‘event’).  
In dit geval is er dan een logboek aanwezig bij de start van de actie.  
Ook kan het zijn dat iemand een zogenaamde ‘travelbug’ meeneemt.  
Deze wordt dan niet verstopt, maar van event tot event meegenomen/ 
doorgegeven en gelogd. Zo’n travelbug heeft een eigen geheime code die je alleen 
kunt bemachtigen door bij het event aanwezig te zijn en de travelbug te  
bekijken. Een travelbug kan natuurlijk ook gewoon in een cache gestopt en 
gevonden worden. Geocaching wordt wereldwijd gespeeld. Bij de zwerfvuilactie in 
april 2015 hadden we een travelbug die in San Francisco begonnen was: best leuk 
zoiets!

In Anna’s Hoeve zijn op dit moment minstens 4 caches te vinden.  
Jaarlijks komen er ruim 10.000 nieuwe Nederlandse caches (verstopplekken)  
online. Volgens gegevens uit juni 2014 waren er op dat moment ruim 28.000  
actieve Nederlandse caches, internationaal meer dan 2.400.000.
Het aantal geregistreerde deelnemers in Nederland was in 2013 tussen de 30.000 en 
40.000. Wereldwijd zijn er meer dan 6.000.000 geocachers.

Met dank aan Richard Kreeft

Geocaching: wat is dat eigenlijk?
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Het geocachingspel werkt ongeveer zo (en is aan allerlei regels gebonden):
 Iemand verstopt een voorwerp, in een waterdichte doos, op een   
 openbare plek – wel met toestemming van de eigenaar van het   
 gebied.
 Bij het voorwerp zit een schriftje (logboek).
 Met zijn hand-GPS bepaalt hij/zij de precieze coördinaten van  
 de verstopplek.
 GPS staat voor Global Positioning System. Vanaf de jaren '70   
 zijn door het Amerikaanse leger 24 speciale satellieten in banen   
 rond de aarde gebracht, met als enige doel het mogelijk te 
 maken op aarde je positie te bepalen. Met een GPS-ontvanger 
 in de hand kan je dit tot op enkele meters nauwkeurig bepalen.
 Op de website van Geocaching zet die persoon iets over wat er   
 verstopt is, soms cryptisch en soms met de GPS coördinaten   
 zoals: N52° 13.184 E 005° 12.607
 Mensen die op speurtocht willen kunnen met de coördinaten 
 in hun GPS apparaat of mobiele app op zoek naar de cache of   
 naar meer aanwijzingen.
 Vinden ze die dan kunnen ze verschillende dingen doen: het   
 logboek tekenen (bewijs dat je op die plek bent geweest), het   
 voorwerp ruilen voor een ander, iets extra’s achterlaten e.d.
 Verder kunnen ze op de website van geocaching invullen  
 (dat noemt men ‘loggen’) dat zij daar geweest zijn;  
 zo verzamelen ze punten.

Websites:
http://www.geocaching.nl
http://www.gps.nl/geocaching/
https://www.geocaching.com/play
http://geocaching.startpagina.nl/Gevonden geocache
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De natuur verrast je met zijn vele mooie 
kleuren: ja, de herfst is begonnen. 
De prachtige wolkenluchten, de speciale 
geur van natte bladeren. De regen heeft 
het waterpeil doen stijgen. Een reiger en 
een aalscholver zijn druk aan het vissen. 
Een grote variatie aan paddenstoelen en 
zwammen maken het spannend.
Op een ochtend rijd ik over het brug-
getje, een lekker zonnetje warmt de 
aarde op. Mijn aandacht wordt getrok-
ken door iets op de brugleuning: een 
stelletje albino naaktslakken, ongeveer 
5 cm lang – je kunt de organen gewoon 
zien zitten! Iets bijzonders, voor mij in 
ieder geval wel. Dus de camera gepakt 
en wat foto’s van dit tafereel gescho-
ten. Ja, ook zoiets is fascinerend om te 
aanschouwen.

Een kleurenpalet ontvouwt zich

Elke keer bij een bezoek aan Anna’s 
Hoeve ga ik op zoek naar de Schotse 
Hooglanders – en ineens hebben ze er 
andere buren, en wel de schaapskudde. 
Ze waren aan het grazen in de Leeu-
wenkuil. Bij de afzetting probeerden ze 
nog een extra blaadje aan de struiken te 
ontfutselen. 
Zo kon ik ze van dichtbij bewonderen 
en fotograferen. Op de plek van het 
vroegere restaurant verschijnen nu de 
containers van het te bouwen  
padvindershuis. Inmiddels bedekken 
vele afgevallen bladeren de bodem van 
het bos. Mooie glimmende kastanjes en 
veel eikels – is dit een voorbode van een 
strenge winter?
Een buizerd laat zich horen met zijn 
‘gemiauw’... en ik stuur mijn trouwe 
scoot weer richting huis. Om daar nog 
eens na te genieten van alle bijzondere 
foto’s die ik heb gemaakt... 

Waar is Ducksie? Een vraag die in de AH Koerier nr 3 werd gesteld.  
Of Ducksie uithuizig is geworden durf ik niet te zeggen. Maar zondag 18 oktober is deze 
eendensoort gezien in Soest, in een vijver in de wijk Overhees - in gezelschap van drie 
nog piepkleine kuikens. Erg laat in het jaar zo met die kleintjes.  
Het is een soort die je toch niet veel ziet. Ik ben benieuwd! (Eldertje)

Albinoslak - Foto:  Eldertje van Loenen

Eldertje van Loenen
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Zaterdag 24 oktober 2015. Donkerte alom, serene rust verwacht je. Maar zo niet op 
Anna’s Hoeve. Het einde van de Minckelersstraat baadt in het licht.  
Stemmen dringen door tot diep tussen de bomen. Auto’s, fietsen, bus 109 – druk 
doorgaand verkeer langs waar ooit de speeltuin was, naast het huisje van Anna. 
Luid pratende wandelaars, fietsers en joggende hondenuitlaters op het fietspad 
langs de speelweide. Geluid van crossende en ballende boys.  
Zaklantaarns van padvindende verkenners in het donkere struikgewas.
 
Aan de overkant verzamelen zich de Nacht-van-de-Nachtwandelaars.  
De parkeerplaats is herkenbaar en feestelijk gemaakt met waxinelichtjes. 
Er werd gerekend op zo’n 30 personen. Het zijn er maar liefst 65!  
Eigenlijk wat veel voor de twee IVN-natuurgidsen, maar wel leuk: zoveel interesse.
In twee begidste groepen gaan ze op weg, elk een andere route. Het is intussen nog 
donkerder en ook wat minder lawaaierig geworden. “In het donker zie je andere 
dingen dan bij daglicht en je concentreert je daarop om je te kunnen oriënteren en 
niet te struikelen”, had Anneke Reijn eerder voor de radio uitgelegd op de vraag wat 
zo bijzonder is aan een nachtwandeling door Anna’s Hoeve.

Halverwege de wandeling is een verrassing ingebouwd. Op de speelweide is een 
rustpunt met een kring van lichtjes. Daar leest Anneke aan de wandelaars de 
legende van de Witte Wieven voor, een oud verhaal dat zich afspeelde op de grens 
van Laren en Hilversum. Witte Wieven, die daar ook uit één van de bomen op het 
publiek neerkijken.
Vervolgens verder met de tocht. Terug naar de parkeerplaats, waar intussen een 
buffet met koffie, thee, chocomel en ontbijtkoek wacht.
Een bijzondere ervaring. Dank aan de begeleiders, Martina en Sander.  
En goed gedaan, Anneke!

Nacht van de nacht: een terugblik
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heksenkringen ontstaan. Dit gebeurt 
als de schimmeldraden in de grond zich 
vanuit het midden naar buiten toe  
uitbreiden en de oudere  
schimmeldraden afsterven.  
Jongere schimmeldraden zitten vaak 
aan de buitenkant van het mycelium en 
zo ontstaat de cirkelvorm. Jaar na jaar 
worden zo de kringen groter, zolang 
natuurlijk de grond niet verstoord 
wordt, door omploegen en opnieuw 
inzaaien bijvoorbeeld.  
De speelweide is duidelijk zo’n plek waar 
geen gewoel in de bodem plaatsvindt. 
De weidekringzwam produceert een 
klein beetje blauwzuur, waardoor het 
gras aan de buitenkant van de  
groeicirkel geel verkleurt en afsterft, 
waarna er een enigszins kale zone 
ontstaat. Aan de binnenzijde van de 
cirkel maakt het mycelium met  
enzymen voedingsstoffen aan, terwijl 
in dezelfde zone in het late najaar de 
vruchtlichamen (de paddenstoelen die  

Eind september kon je bij het 
wandelen in Anna’s Hoeve genieten van 
een feeëriek plaatje. 
Tientallen grote kringen paddenstoelen 
hadden zich gevormd op de speelweide, 
het was een prachtig gezicht.  
De naam die deze zwam draagt valt niet 
moeilijk te raden, die is namelijk zeer 
toepasselijk: weidekringzwam. 

Beroemd zijn de 100 meter in diameter 
en 300 jaar oude, als olympische ringen 
onderling vergroeide “fairy rings”  
(heksenkringen) van de weidekring-
zwam, die op de heuvels rondom  
Stonehenge in Engeland voorkomen.
De weidekringzwam komt in groepen of 
kringen voor in weilanden en op andere 
grazige plekken die niet al te zwaar 
bemest zijn. De paddenstoel die je ziet 
komt voort uit de zwamvlok (mycelium) 
die in de grond zit. Deze zwamvlok is 
het netwerk van alle draden van een 
schimmel. De schimmeldraden zelf 
worden ook wel hyfen genoemd.
Als het dradennetwerk (de zwamvlok) in 
een ringvorm groeit, kunnen  

Heksenkringen en meer op Anna’s Hoeve

Weidekringzwam

Rodekoolzwam

Tekst:Martina Evers 
Foto’s: Hanneke Huibers en Martina Evers
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je ziet) afsterven en wegrotten.  
Door deze plaatselijke bemesting 
wordt het gras hier vervolgens groener 
en hoger. Wij zijn benieuwd of dit de 
komende maanden te zien is op de 
speelweide. Iets om eens in de gaten 
te houden tijdens een wandeling door 
Anna’s Hoeve volgend voorjaar. 
De weidekringzwam is een  
plaatjeszwam en een saprofyt. Een 
plaatjeszwam heeft onder de hoed 
lamellen hangen waartussen de sporen 
van de paddenstoel rijpen voordat deze 
verspreid worden door de wind.  
Saprofyt betekent dat de zwam zich 
voedt met dood organisch materiaal. 
Saprofyten spelen een grote rol in het 
afbreken en opruimen van deze  
reststoffen in de natuur. Zonder dit 
soort zwammen zou een bos in zijn 
eigen afval omkomen.  

Gevallen blad zou niet verteren en oude 
takken en stammetjes zouden niet 
vergaan. 
In de koolstof- en nutriëntenkring-
loop (voedingsstoffen in de bodem) 
zijn saprofyten als een van de weinige 
organismen in staat om, met behulp van 
enzymen, houtstof of lignine en celstof 
of (hemi)cellulose af te breken en om te 
zetten in voor zichzelf en andere  
levensvormen bruikbare stoffen.  
Eenvoudiger gezegd: dankzij het  
afbreekwerk van deze schimmels  
kunnen planten en bomen de  
voedingsstoffen die zij nodig hebben in 
de bodem vinden en door hun wortels 
opnemen.
Verder wandelend zagen we deze herfst 
in Anna’s Hoeve de mooiste  
paddenstoelen, in allerlei kleuren en 
vormen. Wat dacht je van de paarse 
rodekoolzwam, of het mooie bruine  
eekhoorntjesbrood, duidelijk een 
buisjeszwam. Waar plaatjeszwammen 
lamellen hebben zoals bij de  
weidekringzwam beschreven, heeft het 
eekhoorntjesbrood onder zijn hoed 
allemaal kleine buisjes waar de sporen 
in rijpen. Er waren ook mooi rood 
gekleurde paddenstoelen te zien: de fel 
rode braakrussula en ook de bekende 

Paddenstoelen op dood hout

Paddenstoel in de zon
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“rood met witte stippen” oftewel de 
vliegenzwam. Die stippen trouwens zijn 
een gevolg van een vlies waarin de  
paddenstoel uit de bodem komt.  
Als de paddenstoel groter wordt blijven 
de restanten van dit vlies achter als witte 
stippen, zoals bij meer amanieten het 
geval is. Ook de gele knotszwam was te 
bewonderen; met een beetje zonlicht 
erop leek hij zelf wel bijna licht te geven. 
Uiteraard is deze opsomming niet  
compleet, er was een aantal weken lang 
steeds wel weer iets nieuws te ontdekken.
Samen met de herfstkleuren van de 
bomen, de weerspiegeling in het water 
van de vijvers en het aanhoudende zachte 
herfstweer was het een prachtig najaar in 
Anna’s Hoeve.

Braakrussula

Groepje paddenstoelen

Paddenstoel met grote waaier

Vliegenzwam 

Gele knotszwam

Eekhoorntjesbrood 



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.

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

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

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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:  Vacature 
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
Bestuurslid/
  redactie Koerier:   Carolien Jansson    035-6835839 carolienjansson@hotmail.com  

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje en oude poel
4.  Voormalig huisje Anna
5.  De Berg

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

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:   0800-6586734
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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

Digitale Koerier
De papieren Koerier krijgt u thuisbezorgd. U kunt ook kiezen voor de digitale Koerier (full 
color) 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! 
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