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

Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per
jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
koerier@annashoeve.nl of schriftelijk via het postadres van de vereniging,
zie onderaan deze bladzijde.
Druk: 		
e-mail :		
Foto kaft:

De Toekomst, Hilversum
koerier@annashoeve.nl
Martina Evers

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

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 rustige recreatie.
Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de
ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met
water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee
aan beheer en schoonmaakacties.
Website:
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven

Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden.
Ook donateurs zijn van harte welkom. Informatie en aanmelding per mail:
ledenadministrati@annashoeve.nl of per telefoon: 035 683 0042.
Gelieve wijzigingen in uw gegevens, zoals een verhuizing, ook door te geven per
post of aan bovenstaande e-mail.
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Jaargang 33 Van de redactie

nummer

2016

Het jaar 2016 is ondertussen alweer in de lente aangekomen. Ook in de Koerier
komen de lentebloemen voorzichtig uit de grond en is er zelfs een heel artikel over
lentebloemen in het bos.
Verder wordt er in deze Koerier veel aandacht besteed aan de komende Algemene
ledenvergadering, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Zowel de agenda als de
diverse vergaderstukken vindt u in deze Koerier, met als extra een wijziging in het
huishoudelijk reglement. Verder zijn de tekeningen van Rob van ‘t Hoff en Eldertjes
belevenissen weer toegevoegd aan deze editie. Kijk eens wat Eldertje nu weer heeft
beleefd.
Als laatste hebben wij nog een uitnodiging voor u: namelijk een wandeling door de
Molshoop. Hoe kan je lopen door een molshoop, zult u zich wellicht afvragen? Lees
snel verder en ontdek hoe dit mogelijk is.
Dinanda Dop
Elze Mulder
Martina Evers
....................................................................................................................................................

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Hans de Ridder, voorzitter ad interim, voorzitter@annashoeve.nl | 035 683 5031
Anneke Reijn, secretaris, secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042
Egbert Leijdekker, penningmeester, penningmeester@annashoeve.nl | 06 8356 7957
Kees van Vliet, coördinator Bosploeg, bosploeg@annashoeve.nl | tel 035 6833007
Correspondentie kunt u richten aan: secretaris@annashoeve.nl of aan
Oude Amersfoortseweg 315, 1212 AG Hilversum
.....................................................................................................................................................................
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Bericht van het bestuur
Voorzitter Carolien Jansson heeft per 1 januari 2016 een baan gevonden, waarvan
de inhoud niet verenigbaar is met haar rol in het bestuur van de VBAH.
Zij heeft daarom tijdens de bestuursvergadering op 28 december 2015 haar functie
als voorzitter van de vereniging neergelegd. en afscheid genomen van het bestuur.
Bestuurslid Dinanda Dop heeft een baan gevonden in de bibliotheek van Nijkerk.
Dinanda wil haar aandacht richten op haar nieuwe functie en heeft zich eveneens
per 28 december 2015 teruggetrokken uit het bestuur.
Zij zal wel redactiewerk voor de Koerier blijven doen en onze social media beheren.
Wij danken Carolien en Dinanda voor hun enthousiaste en voortvarende inzet in
het bestuur en voor de vereniging.
Het bestuur heeft in een extra vergadering over deze veranderingen gesproken en
het vinden van een nieuwe voorzitter en/of algemeen bestuurslid heeft een hoge
prioriteit.
Om gezondheidsredenen zag Roel Luijer zich medio 2015 genoodzaakt zijn functie
als webmaster neer te leggen. De taken zijn overgenomen door Egbert Leijdekker.
Het bestuur wil Roel op de komende algemene ledenvergadering graag op gepaste
wijze bedanken voor zijn jarenlange inzet en inbreng.
Tijdens deze vergadering is er ook gelegenheid om Carolien Jansson en Dinanda
Dop te bedanken voor hun bijdragen in het bestuur. Wij wensen beiden veel succes
in hun loopbaan.
Tot de algemene ledenvergadering zal Hans de Ridder, huidig algemeen
bestuurslid, optreden als interim-voorzitter.
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Moddersporen, nieuwbouw: Anna’s Hoeve blijft verrassen
Eldertje van Loenen
De winter wil niet echt zijn intrede doen. De afgelopen maanden hebben we veel
regen en wind gehad en dat is goed merkbaar in Anna’s Hoeve.
De vijvers zijn gevuld en er staan vele diepe plassen op de fiets- en voetpaden.
Die moddersporen maken het moeilijk om er te rijden, vooral in het deel ten
zuiden van de Minckelersstraat. Maar aan de overkant kun je heerlijk hoog en
droog kijken en genieten van de mooi opgekomen grondwaterplassen inclusief
prachtige vergezichten, omdat het fietspad daar hoger ligt.
Rond 20 december heeft een grote groep grauwe ganzen zich een paar dagen
opgehouden in de nieuw ontstane plassen. Ook zag ik daar hele zwermen
spreeuwen en kauwtjes zich heerlijk badderend en spetterend vermaken.
Bij de Speelweidevijver heb ik zo half december weer een prachtige mandarijneend
gezien. Deze zat min of meer verscholen tussen een grote groep wilde
mannetjeseenden met hun groene koppen. En begin januari zag ik daar vijf
aalscholvers die samen aan het jagen waren: ze werkten als een team: gezamenlijk
joegen ze de vissen naar de rand van de vijver – en vervolgens zag je ze met volle
kelen verdwijnen.
Bij de Bergvijver zag ik regelmatig een blauwe reiger op de paal staan die de diepte
aangeeft. Een sperwer vloog eens rakelings over met een spartelende prooi in zijn
snavel.
In januari leek de winter er toch heel even nog aan te komen. Langzaam vormde
zich een ijslaagje op het water. Helaas... schaatsen zat er nog niet in.
Ook waar de grond ruw is omgewoeld voor de nieuwbouw komt de natuur in de
lente weer gewoon tevoorschijn. Net als ieder voorjaar zijn de merels druk bezig in
de bladerhopen om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Terwijl de contouren van
het nieuwe onderkomen voor de scouting al zichtbaar worden, en de nieuwbouw
van Anna’s Hoeve oprukt, zie je ook een groen waas op de nieuwe zwarte berg
verschijnen.
En met het voorjaar wordt het ook weer drukker in Anna’s Hoeve: wandelaars, al
dan niet met hond, fietsers, mountainbikers, hardlopers....
Het zonnetje hoeft maar even te schijnen of er wordt massaal gebruik gemaakt van
ons nu nog zo mooie stukje natuur zo vlakbij huis.
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Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering
Donderdag 7 april 19.30 uur - Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening door de interim-voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de vergaderingen van 5 maart en 7 mei 2015 (zie website)
Benoemen Hans de Ridder als vicevoorzitter
Herbenoeming secretaris
Afscheid van oud-voorzitter Carolien Jansson/ bestuurslid Dinanda Dop
Afscheid van webmaster Roel Luijer
Vacature Voorzitter en Algemeen bestuurslid
Financieel verslag 2015 en begroting 2016 (zie pagina 6 t/m 10)
Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2015
Benoeming kascommissie voor 2016
Voorgestelde wijziging huishoudelijk reglement (zie pagina 11)
Jaarverslag Bosploeg 2015 (zie pagina 17)
Algemeen jaarverslag 2015 + Jaarplan 2016 (zie pagina 14 t/m 16)
Vacature Voorzitter en Algemeen bestuurslid
Rondvraag
Sluiting van de vergadering.

Na de vergadering volgt een lezing; over onderwerp en inhoud volgt later meer
informatie. De avond wordt afgesloten met een drankje.		
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Nieuwe voorzitter gezocht!
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 en 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 klankbordgroeplid samen.
Bestuursbijdragen voor de Koerier schrijven.
Bestuursbijdragen voor de website schrijven.
Bestuursvergaderingen vinden circa 8 keer per jaar plaats, de algemene
ledenvergadering in principe éénmaal per jaar. Heeft u belangstelling, of wilt u
eerst meer weten? Neem contact op met één van de bestuursleden, Hans de Ridder,
Kees van Vliet, Egbert Leijdekker of Anneke Reijn (contactgegevens zie pagina 1).
Kandidaten worden twee weken voor de Algemene Leden Vergadering van 7 april
bekendgemaakt via de website. De leden kiezen op donderdag 7 april de voorzitter.
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Financieel verslag 2015
Egbert Leijdekker
Sinds maart 2015 ben ik penningmeester van de Vereniging tot Behoud van Anna's
Hoeve. De administratie houd ik bij met behulp van een professioneel
boekhoudpakket, waar ik ook bij een andere vereniging mee werk en waar ik goede
ervaringen mee heb.
Dit heeft tot gevolg dat de rapportage anders is dan in het verleden.
Niet omdat het voorheen niet goed ging, maar de verslaglegging gaat met dit
systeem gewoon anders. Een verschil is bijvoorbeeld dat er nu ook een balans is
opgenomen in het financieel verslag. In het verleden werd er geen balans
gepresenteerd; in dit nieuwe systeem wordt alles teruggerekend naar de
beginbalans. Ook worden verlies- en winstrekening anders, en naar mijn idee
duidelijker, gepresenteerd. Verder wijkt de begroting op onderdelen af van de
versie die in de vorige Algemene Ledenvergadering werd goedgekeurd – de Koerier
(nr 1 van 2015) was al gedrukt toen bleek dat niet de juiste versie was aangeleverd.
De kascommissie beoordeelt de financiële administratie en de verantwoording
daarvan; zij heeft daarvoor volledige inzage in de administratie.
Op grond van haar bevindingen doet de kascommissie verslag aan de Algemene
Ledenvergadering en geeft daarbij het advies de penningmeester decharge te
verlenen, oftewel goedkeuring van het financiële beleid.
Onderstaand treft u de resultatenrekening, balans en begroting over het jaar 2015,
met de daarbij behorende toelichting, gevolgd door de begroting voor het jaar 2016.
Resultatenrekening 2015
In deze resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en de
rechterkolom de uitgaven (kosten). Het totaal van beide kolommen dient gelijk te
zijn. Een winst komt daarom in de kolom ‘uitgaven’ te staan en andersom.
Waar we het jaar starten met een sluitende begroting willen we ook dat aan het
eind van het jaar de kosten en uitgaven in balans zijn.
Toelichting winst- en verliesrekening
In de resultatenrekening over 2014 is een verlies ad € 2.250,- gepresenteerd, maar
omdat er geen balans werd opgesteld was het niet mogelijk om vooruitbetaalde en
nog te betalen kosten te activeren. In bovengenoemde resultatenrekening (en
balans) is dat wel gebeurd en voorts is een boekhoudkundige fout hersteld,
waardoor het verlies op € 1.166,- is vastgesteld. Onderstaand worden alleen de
opvallende posten toegelicht. Vergelijking is lastig door de andere
indeling/omschrijving.
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Resultatenrekening
Contributie

inkomsten
2014
2015
5.384 1.377

Giften

10

3.868

Rente

240

181

uitgaven
2014
2015

Algemene kosten

565

Bankkosten

214

Bestuur
Boekjes

668
2

Boswerk

127

Inning contributie

236

Koerier

3.162

Ledenadministratie

2.084
1.103

Ledenbijeenkomst

150

Lidmaatschappen

25

25

433

444

Lief en leed
Public Relations
Transport

305

48
500

Viering 30 jr jubileum
Website
Verlies - winst

1.166

Totaal

7.302

5.426

2.139
314

326

7.302

360
5.426

Inkomsten: deze komen overeen met vorig jaar, waarbij nu duidelijk onderscheid is
gemaakt tussen de (verplichte) contributie en (vrijwillige) giften.
Rente: ook dit is een inkomstenbron. De hoogte van de ontvangen rente is sterk
afgenomen omdat het rentepercentage dramatisch laag is: op dit moment 0,7% op
jaarbasis.
Uitgaven: de meest opvallende posten zijn de Koerier en de ledenadministratie.
De uitgaven voor de Koerier zijn lager uitgevallen doordat er minder exemplaren
zijn verstuurd. Dit komt doordat enerzijds meer en meer leden het blad digitaal
willen ontvangen, anderzijds doordat een aanzienlijk aantal leden is geroyeerd c.q.
heeft opgezegd.
De kosten van de ledenadministratie zijn fors toegenomen voor wat betreft
“inning contributie”. Dit komt doordat er in 2015 twee belangrijke mailings per
post zijn verstuurd.
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Ledenmutatie
Het ledenaantal is flink teruggelopen: van 823 naar 703. Het aantal wanbetalers was
enorm: circa 100 leden betaalden de contributie in het geheel niet, ook niet na een
schriftelijke herinnering. Deze leden zijn derhalve geroyeerd.

Conclusie:
De vereniging heeft niet het uitgangspunt jaarlijks winst te maken, maar
kostenneutraal of een geringe winst is het uitgangspunt. De huidige winst is
daarmee een goed resultaat, maar het is overduidelijk dat de vereniging sterk
afhankelijk is van giften, want de verplichte contributie alleen dekt de kosten niet.

Balans
Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen (activa);
aan de rechterkant staan het eigen vermogen en de vooruit ontvangen /nog te
betalen bedragen (passiva). Ook bij een balans moet het totaal van beide kolommen
gelijk zijn en, omdat de bezittingen van de vereniging groter zijn dan de schulden,
wordt het verschil (het eigen vermogen) aan de rechterkant geplaatst.
Balans
Kas

activa
2014
2015
67

ING rek.crt
ING spaarrekening

892

1.131

20.091 21.250

ASN spaarrekening

2.000

Vooruitbetaald

512

Nog te ontvangen

171

Eigen vermogen

179
21.555 21.915

Nog te betalen

178

vooruitontvangen contributie/giften
totaal

passiva
2014
2015

432
2.213

21.733 24.560 21.733 24.560
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Toelichting balans
De activa (bezittingen) bestaan louter uit tegoeden bank. De vereniging heeft in
2015 besloten om een deel van het spaartegoed bij een “groene bank” onder te
brengen. Het voornemen is om in 2016 nog meer spaargeld daar onder te brengen.
De schulden (passiva) bestaan uit respectievelijk een nog te betalen factuur van het
Filmtheater Hilversum voor de vrijwilligersbijeenkomst in december 2015 en uit
vooruit ontvangen contributie/giften voor het jaar 2016.
Eigen vermogen: deze balanspost is een saldering van bezittingen en schulden,
waarop in 2015 het positieve resultaat is geboekt.

Conclusie:
Een eigen vermogen is het saldo van bezittingen en schulden.
De bezittingen van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit liquide middelen
(tegoeden bank).
De vereniging heeft geen schulden in de zin van crediteurendruk.
De eigenvermogenspositie van de vereniging is als uitstekend aan te merken.
Samenvattend kan worden gesteld dat de vereniging meer dan uitstekend in staat
is om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Resultatenrekening versus begroting 2015
Begroting 2015
Inkomsten
Contributie
Rente

ALV correctie Uitgaven
5.000
5.000 Bestuur
125

ALV correctie
150
150

125 Bijzondere bijeenkomsten
100

100

Diversen

100

100

Inning contributie
Koerier
Lidmaatschappen
Lief en leed
Public Relations
Website
Totaal inkomsten

5.125

1.000

Boswerk

5.125 Totaal uitgaven

250

250

2.700

2.700

50

50

250

250

75

75

450

450

4.125

5.125

In de financiële jaarcyclus vormt het opmaken van de resultatenrekening en balans
het belangrijkste moment, niet alleen om aan de Algemene Ledenvergadering
inzicht te geven hoe de vereniging er financieel voorstaat, maar ook omdat dit hét
moment is waarop beoordeeld kan worden of het bestuur naar behoren zijn taak in
het kader van de begroting heeft uitgevoerd.
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Het blijft lastig om een goede vergelijking te maken tussen de begroting 2015 en de
gerealiseerde resultaten, vanwege de andere opzet.
Op onderdelen wordt er afgeweken, maar vastgesteld kan worden dat de begroting
in zijn algemeenheid niet of nauwelijks is overschreden.

Begroting 2016
Inkomsten
Contributie

Uitgaven
1.300 Algemene kosten

900

Giften

3.750 Algemene ledenverg.

150

Rente

100 Bankkosten

160

Koerier

2.100

Ledenadministratie
Lidmaatschappen
Vrijwilligersbijeenkomst
Website
Verlies
Totaal inkomsten

150
25
500
85

6.420 Uitgaven advocaat
11.570 Totaal uitgaven

7.500
11.570

Leidraad voor het vaststellen van de begroting is de jaarrekening 2015 geweest.
Hieraan is toegevoegd de post “uitgaven advocaat”.
Via een mailing hebben de leden kunnen instemmen met deze uitgave en een
aanzienlijk aantal leden hebben hieraan hun fiat gegeven.
De uitgaven advocaat hebben betrekking op de kosten voor het bestuderen van
het Provinciaal Inpassingsplan, het opstellen van een zienswijze en een mogelijke
beroepsprocedure naar aanleiding van de zienswijze.
Op de Algemene Ledenvergadering zal een en ander nader worden toegelicht.
Het gepresenteerde verlies lijkt erg hoog, maar als we deze eenmalige uitgave
elimineren kunnen we een positief resultaat verwachten op basis van de reguliere
inkomsten en uitgaven.
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foto: Eduard Metz

Voorgestelde wijziging huishoudelijk reglement
Het bestuur stelt enkele wijzigingen in het huishoudelijk reglement voor, waarvoor
het de goedkeuring van de leden zal vragen tijdens de Algemene Ledenvergadering
op 7 april a.s.
Het gaat om een wijziging in Artikel 9 en de toevoeging van een Artikel 10.
Artikel 9:Financiën
9.1 Uitgaven en financiële verplichtingen welke de € 1000,- te boven gaan vereisen
de handtekening van voorzitter, secretaris en de penningmeester. Daarnaast is
voorafgaande goedkeuring van het voltallige bestuur noodzakelijk. Dit besluit dient
genotuleerd te worden. De uitgaven c.q. de aangegane verplichtingen moeten achteraf
met bewijsstukken worden gestaafd. Spaartegoeden van de vereniging zullen niet
worden beheerd via risicodragende financiële producten.
Toelichting: De praktijk wijst uit dat de doorgehaalde tekst niet werkbaar (meer)
is vanwege internetbankieren. Uiteraard zullen de uitgaven, die niet volgens de begroting zijn goedgekeurd en die dit bedrag te boven gaan, eerst binnen het bestuur
goedgekeurd worden, conform dit artikel.
Artikel 10: Kascommissie
De statuten voorzien wel in de samenstelling van de kascommissie, maar niet in de
zittingstermijn. Om de objectiviteit van deze commissie te waarborgen is de maximaletermijn gesteld op twee jaar, waarbij ernaar wordt gestreefd dat de beide commissieleden niet gelijktijdig aftreden.
Toelichting: In de praktijk werd de periode van twee jaar gehanteerd, maar dit was
niet formeel vastgelegd.
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De lente in aantocht
Christine Tamminga-Smeulders
Aan het eind van iedere winter is er weer het verlangen naar een nieuw voorjaar.
Je wilt de vogels weer horen fluiten, die kondigen als eerste de lente aan.
Je wilt de voorjaarsbloemen, het verse gras de grond uitkijken en het frisse groen
van nieuwe boomblaadjes zien ontplooien.
Zou het voorjaar door de zachte november- en decembermaand anders gaan dan in
vorige jaren?
Planten zijn veel langer actief gebleven of ze hebben hun kop veel sneller boven
de grond gestoken. In de kerstweek is er in heel Nederland een landelijke telling
gehouden. Het resultaat was dat meer dan de helft van de wilde planten die in
Nederland kunnen voorkomen ergens bloeiend gezien is.
Madeliefjes en straatgras bloeien eigenlijk altijd wel, behalve als het echt koud is.
Maar ook fluitenkruid en dotterbloemen waren in bloei.
Hoe ontwikkelt zich de lente in de bossen van Anna’s Hoeve?
Onderin het donkere en dichte groen van de volle bospercelen zul je weinig andere
planten aantreffen. Als ze er zijn, dan bloeien ze vroeg in het voorjaar, want dan
krijgen ze nog licht.
Vergis je niet, bomen bloeien ook. Dit doen ze meestal ook vroeg in het jaar.
Naaldbomen laten op een warme voorjaarsdag hun gele stuifmeel in wolken
ontsnappen. Met een zuchtje wind is dat wel te zien. Het gele spul komt voor een
klein deel terecht waarvoor het bestemd is: de vrouwelijke kegeltjes.
De rest komt niet op de juiste plaats terecht. Het valt op de grond en geeft een gele
waas aan de regenplassen.
De bloemen van de loofbomen profiteren het meest van de wind als de bladeren
zich nog niet ontplooid hebben. Dan kan het stuifmeel vrijelijk wegvliegen en komt
het wellicht op de vrouwelijke bloemen van een boom verderop terecht.
Alleen vallen de bloemen van sommige bomen meestal niet zo op: ze hebben geen
spectaculaire kleuren – ze hebben geen aanlokkelijke delen nodig om insecten aan
te trekken. Bovendien zitten ze meestal ver boven ooghoogte.
Probeer eens een lage eik te bekijken of er groene sliertjes aanhangen.
Dat zijn de bloemtrossen die nodig zijn om te zorgen dat in het najaar eikels
gevormd worden.
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Andere bomen als de vlier en de lijsterbes bloeien later. Ze hebben ‘echte’ bloemen
die geuren en insecten aantrekken. In het najaar volgen voor vogels aantrekkelijke
bessen.
In de vijvers steken heel voorzichtig de eerste sprieten van het riet en andere
waterplanten hun kop boven het water. Aan de oevers zijn de gele bloemen van het
klein hoefblad en het speenkruid als eerste na de winter te zien.
Ze hebben vorig jaar alvast voedsel gespaard en slaan hun kans om uit te lopen en
te bloeien zodra de temperatuur dat toelaat.
Ga ook eens kijken achter de A27 op het voormalige Molshoop-terrein.
Hier hebben de campingbewoners van destijds bloembollen geplant, die het al
jaren volhouden. Vooral in het voorjaar staan er sneeuwklokjes en narcissen in
volle glorie. In hun bolletjes hebben ze een voorraad voedingsstoffen die zorgt dat
ze snel van het voorjaar kunnen profiteren.
Meestal begint de prille lente voorzichtig, maar kan ook snel in een versnelling
komen. Dat geeft de kans om de genieten van wat er al is.
Iedere dag of iedere week komt er iets nieuws.
Zo geniet je meer van de kleine dingen die de natuur ons biedt.
En dan ineens spat al het groen van de bomen open….
een nieuw seizoen is aangebroken.

Eik bloemen
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Jaarverslag 2015
Bestuur:
In januari is een extra algemene ledenvergadering gehouden in verband met het
aftreden van Martin Triebels als voorzitter.
Carolien Jansson is toen als interim-voorzitter benoemd.
Op de reguliere ledenvergadering d.d. 5 maart 2015 is een nieuw bestuur
gepresenteerd en daarna gekozen.
Zie voor een korte samenvatting onder ‘Ledenvergaderingen’.
Eind december zijn Carolien Jansson en Dinanda Dop om persoonlijke 		
redenen en in goede verstandhouding uit het bestuur getreden;
Hans de Ridder is tot de ALV 2016 interim-voorzitter.
Er worden regelmatig digitale Nieuwsbrieven verstuurd, om leden te
informeren over zaken die in Anna’s Hoeve spelen en hen meer te betrekken bij
de Vereniging.

HOV/verlegging Weg over Anna’s Hoeve:
Op 7 mei was een extra ledenbijeenkomst over het Provinciaal inpassingsplan
(PIP) HOV. Zie voor korte samenvatting onder ‘Ledenvergaderingen’.
In september heeft het bestuur de leden gevraagd of men akkoord ging 		
met een extra uitgave voor juridische ondersteuning bij het indienen van 		
een zienswijze op het PIP. Van de 273 leden die reageerden gingen er 270 		
akkoord met dit voorstel. Het PIP-HOV kwam uiteindelijk pas op 11 december
ter inzage. Het bestuur heeft advocaat Haakmeester ingeschakeld, die medio
januari 2016 een advies heeft uitgebracht over het PIP-HOV.

Contact met gemeente, provincie, natuurverenigingen:
Het contact met GNR is na de bestuurswisseling weer opgepakt.
In september was een goed overleg met de Vrienden van ‘t Gooi.
Er zijn afspraken gemaakt met gemeente en wethouder Voorink om elkaar met
een vaste frequentie te spreken.

De Anna’s Hoeve Koerier:
De Koerier wordt vier keer per jaar verspreid, momenteel is de papieren oplage
500 stuks.
We bieden de Koerier ook digitaal aan, geheel in kleur.
Mede om de kosten van drukwerk en verspreiding te drukken én
omdat het aantal vrijwilligers dat de Koerier rondbrengt dreigt te slinken.
Het aantal digitale abonnementen is in 2015 toegenomen.
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Ledenvergaderingen:
Op 5 maart 2015 vond de ALV 2015 plaats, deze werd bijgewoond door 29 leden.
In de vergadering werd afscheid genomen van oud-voorzitter Martin Triebels
en administrateur John Bouwman. De penningmeester gaf toelichting op het
financieel jaarverslag en het verslag van de kascommissie werd behandeld.
De vergadering ging akkoord met de voorgestelde bestuurssamenstelling.
Na de rondvraag gaf Jelle Harder een presentatie van de plannen rond de HOV
en de omlegging van de Weg over Anna’s Hoeve. Als afsluiting volgde nog een
korte en zeer fraaie presentatie over ijsvogels door Jelle Harder, waarna nog
even gezellig werd nagepraat.
Op 7 mei 2015 was er een overleg over het Provinciaal Inpassingsplan waarbij
circa 40 buurtbewoners aanwezig waren. Besproken werd wat er op dat
moment bekend was en de details van alternatieve mogelijkheden die de
vereniging onder de aandacht brengt. Aanwezigen gaven hun reacties en
maakten hun zorgen kenbaar. Door een post-it en stickers te plakken op foto’s
van verschillende onderwerpen binnen het gebied van Anna’s Hoeve kon
iedereen aangeven welke onderwerpen hij of zij het belangrijkst vond.
Van beide vergaderingen vindt u een uitgebreid verslag op de website, klik eerst
op de knop Vereniging en dan op Verslagen.

Bosploeg:
De Bosploeg was ook dit jaar elke woensdagmiddag actief in Anna’s Hoeve. Zie
hun jaarverslag in deze Koerier.

Afval en verloedering:
Triest blijven de berichten over afval en verloedering die ons bereiken. 		
In 2015 zijn er drie opruimacties georganiseerd, met 30 tot 45 deelnemers per
keer. Het leverde bergen rommel op: in totaal werden 81 volle vuilniszakken
afgevoerd en heel wat los grof vuil. Daarnaast zijn er mensen die op individuele
basis soms een opruimrondje maken, al dan niet tijdens uitlaten van de hond.

Publieksevenementen:
Evenals vorige jaren was de Vereniging in 2015 weer met een kraam aanwezig
tijdens de Vrijetijdsmarkt op de Groest, op 12 september. Vrijwilligers gingen in
gesprek met bezoekers over de inrichtingsplannen en over de bedreigingen die
op Anna’s Hoeve afkomen en ideeën om die af te weren.
Op 24 oktober deden we mee aan het evenement Nacht van de Nacht met
een wandeling onder leiding van IVN-gidsen; 65 mensen bezochten die avond
Anna’s Hoeve. Zij werden na afloop getrakteerd op een met kaarsjes verlicht
buffet met wat lekkers.
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Jaarplan 2016
De plannen voor 2016 zijn om veel van de in het jaarverslag van 2015 beschreven
activiteiten te blijven doen of herhalen. Daarnaast zijn er nieuwe plannen;
hieronder een korte toelichting.

Bestuur, HOV/verlegging Weg over Anna’s Hoeve, Contact met gemeente, provincie, natuurverenigingen:
Het bestuur blijft zich in 2016 op al deze punten actief inzetten.
Er wordt gezocht naar nieuwe kandidaten om de vacatures van voorzitter en
algemeen bestuurslid in te vullen; o.a. door middel van een advertentie
(zie pagina 5).

Nieuwsbrief, Koerier, Bosploeg, Zwerfvuilacties:
Ook in 2016 gaan we hiermee verder zoals u van ons gewend bent.

Publieksevenementen:
Op de agenda staan in elk geval:
Informatiemarkt bij St. Joseph: eind mei wordt bij het wijkcentrum St. 		
Joseph een voorjaarsmarkt georganiseerd. Er zijn dan activiteiten en
informatieve stands van diverse organisaties en bedrijven die duurzaamheid,
natuurbeleving en milieubewustzijn hoog in het vaandel hebben staan.
Ook onze vereniging zal met een kraam vertegenwoordigd zijn.
Wandeling over de ‘Molshoop’ op 5 juni. Zie ook het artikel ‘De lente is in 		
aantocht’ in deze Koerier (zie pagina 18 t/m 20).
Vrijetijdsmarkt: op de Groest in Hilversum in september.
Ook in 2016 zullen we weer meedoen aan de Nacht van de Nacht;
en, nieuw in 2016: we verwelkomen de nieuwe bewoners van plan Anna’s 		
Hoeve. De afgelopen tijd zijn al een flink aantal woningen opgeleverd 		
aan de nieuwe bewoners. Wij zijn voornemens deze bewoners dit jaar
persoonlijk te begroeten en een welkomstbrief te overhandigen.
In de brief zullen wij onze activiteiten met betrekking tot de bescherming 		
van het natuurgebied Anna’s Hoeve onder de aandacht brengen.
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De bosploeg in 2015

Gerard Peet

De Bosploeg van onze vereniging heeft opnieuw een prima werkjaar achter de rug.
In totaal werd er op de woensdagmiddagen 431 uur gewerkt. In januari werd het
boswerk twee keer afgeblazen wegens regen, maar op alle 50 andere
woensdagmiddagen ging het gewoon door. Een paar vrijwilligers deden op 19
andere ochtenden of middagen nog speciale klusjes – ook wel “kabouterwerk”
genoemd – en spendeerden daaraan in totaal 53 uur.
Sinds januari 2015 is Kees van Vliet de coördinator van de Bosploeg.
Hij heeft die taak overgenomen van Gerard Peet, die nu alleen nog regelmatig
actief is bij het “kabouterwerk”. Gerard blijft wel de administratie bijhouden.
De vaste kern van de Bosploeg telt nu 7 woensdagmiddagvrijwilligers.
Eind 2015 hebben we, na vijf jaar, afscheid genomen van Hans Zwart, maar
anderzijds kwamen Machteld Eilander en Hannie Splint de groep versterken.
In 2015 waren er ook drie vrijwilligers die incidenteel een keer kwamen meedoen.
De maximale opkomst was 8 mensen.
Boswachter Lex Knoops met wie we tot maart 2015 prima hebben samengewerkt,
is helaas bij GNR vertrokken maar met boswachter Thea Sciarone werd de goede
samenwerking voortgezet.
De Bosploeg werkt in Anna’s Hoeve op woensdag vooral aan het verwijderen van
de Amerikaanse Vogelkers uit bos en heide, het weghalen van alle andere opslag
op de hei, en het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden
versperren. Tegelijk verwijdert de Bosploeg ook al het zwerfvuil dat zij aantreft.
Langs de spoorbaan waar de verlegde Weg over Anna’s Hoeve is gepland, en in het
bos waar een natuurbrug (ecoduct) aangelegd zal worden, is geen vogelkers meer
weggehaald. Maar voor de rest is Anna’s Hoeve nu bijna helemaal “vogelkersvrij”.
Verder werden bruggen vrijgezet van begroeiing, een “omgevallen” treurwilg
weggehaald, de trap naar de Bult van Dudok werd hersteld, en veel drijfhout uit de
vijvers verwijderd.
Het “kabouterwerk” besloeg onder meer het egaliseren van brugopritten,
onderhoud van de wandelroute, blokkeren van illegale fietsafritten op de Bult van
Dudok, weghalen van begroeiing langs het fietspad bij het Laarder Wasmeer, en het
verwijderen van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein.
Dit jaar ca 4000 stuks, in 2014 waren dat er 7700, er is dus vooruitgang.
Heeft u zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen?
Kees van Vliet (035) 6833007 kan u alle nodige informatie geven.
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Planten op de Molshoop

Tekst: Christine Tamminga-Smeulders
Foto’s: Martina Evers

Op molshopen groeien toch geen
planten, hoor ik de lezer al denken.
Nee, inderdaad niet op de hoopjes zand
waarmee de ondergrondse bewoners
bij voorkeur in een mooi gazon hun
aanwezigheid verraden.
Maar ver in Anna’s Hoeve achter de
A27 was camping De Molshoop, nu een
bijna vergeten terrein.

Het weghalen van de tuingrond heeft
niet afdoende geholpen want van de
tuintjes van weleer getuigen nog steeds
planten die daar vele jaren geleden
gepoot zijn.
In het vroege voorjaar komen als eerste
de bolgewassen op. Eind mei vind ik nog
één - bijna verwelkte - narcis.

Na het opheffen van camping
De Molshoop is het terrein
overgedragen aan het Goois
Natuurreservaat.
Het is grotendeels ontdaan van de
tuingrond met bijbehorende opslag om
de oorspronkelijke bodem weer boven
te krijgen. Deze strook grond hoort
immers bij de Groene Schakel,
de natuurlijke verbindingzone tussen
het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
Bieslook
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Dagkoekoeksbloem

Tegen de tijd dat de lente overgaat in de
zomer zijn andere van oorsprong
tuinplanten te zien: de grote lila
bloemen van de bodembedekkende
maagdenpalm, hele velden bonte gele
dovenetel met de gestreepte bladeren.
Verder zijn bieslook, klokjes, berberis,
kruipend zenegroen, witte anjers,
schildersverdriet met de priegelkleine
bloemetjes en kerria overblijfsels van
noeste tuinarbeid.
De jonge rode beukjes moeten een
aangeplante ouder hebben gehad.
In de natuur komen die eigenlijk niet
voor. Later in het jaar wuift het geel van
de guldenroede.
Maar er is meer. Er zijn voldoende
planten die zich hier best wel op eigen
houtje hebben kunnen vestigen en ook
mooi zijn: dagkoekoeksbloem, rankende
helmbloem, hondsdraf, de rijk
bloeiende vingerhoedskruiden waar
hommels zich graag aan te goed
doen. Vogelmelk, een bolgewas, heeft
prachtige witte bloemen en de
ossentong diep blauwe.

Terwijl de auto’s hoog langs de weg
zoeven, de vlinders om ons heen
fladderen en we de vogels horen fluiten,
banen Martina en ik ons een weg door
de weelderige begroeiing. Getuinierd
wordt hier niet meer. Daarom kan de
Japanse duizendknoop voortwoekeren
en maakt ook de braam onze expeditie
tot omzichtig laveren tussen de gemene
stekels. Japanse duizendknoop bloeit
aan het einde van de zomer met
indrukwekkende witte pluimen.
Het ontneemt echter de inheemse flora
alle groeimogelijkheden.
Daarom zou het bestreden moeten
worden. Hier in deze uithoek is er
niemand die zich daarom bekommert.

Maagdenpalm

Vogelmelk
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In 2013 is een deel van de grond
afgegraven omdat deze vervuild was
met zware metalen. Dit lag een tijd
ingepakt in plastic achter een groot hek
te wachten op vervoer naar een andere
bestemming. Nu is het een zanderige
kuil.

Wandeling Molshoop

Door sanering van een terrein is er
naast Anna´s Hoeve een nieuw stuk
recreatie- en wandelgebied
bijgekomen.

Vreemd genoeg is in het gedeelte
dicht tegen de spoorlijn weer andere
waarschijnlijk schoongemaakte grond
gestort: deze is duidelijk veel rijker dan
de oorspronkelijke bodem.
GNR heeft er eiken en lijsterbes
geplant, die moeten opboksen tegen
het hoog opgeschoten onkruid als
brandnetels, ridderzuring en
fluitenkruid. Uiteindelijk zullen de
bomen wel winnen.
Loop eens een keer in de meest
zuid-oostelijke hoek van Anna’s Hoeve
(bij het poeltje) onder de A27 door en
volg het paadje langs de spoorlijn.
Je komt in een andere wereld.

Nieuwsgierig geworden?
Ga op zondag 5 juni met ons mee op
ontdekkingstocht naar dit nieuwe
stukje natuur!
We vertrekken om 14.00 uur vanaf
het parkeerterrein bij de grote vijver
(Bergvijver) tegenover de Berg in
Anna’s Hoeve. Wij wandelen dan
gezamenlijk langs de spoorlijn onder
de A27 door: laat u verrassen!
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Handige informatie

GNR beheer en toezicht: 035-6214598
Politie: 0900-8844
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Websites:

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

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve,
meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar
webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de
nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Digitale Koerier

U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen, dan ziet u hem geheel in kleur.
Stuur een e-mail naar webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’.
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten!

Plattegrond van Anna’s Hoeve
1. Speelweide
4. Voormalig huisje Anna
2. Speelweidevijver
5. De Berg
3. Witte strandje en Oude poel 6. Bergvijver
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7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel
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Anna’s Hoeve

Koerier

1

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

Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per
jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
koerier@annashoeve.nl of schriftelijk via het postadres van de vereniging,
zie onderaan deze bladzijde.
Druk: 		
e-mail :		
Foto kaft:

De Toekomst, Hilversum
koerier@annashoeve.nl
Martina Evers

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

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 rustige recreatie.
Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de
ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met
water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee
aan beheer en schoonmaakacties.
Website:
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven

Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden.
Ook donateurs zijn van harte welkom. Informatie en aanmelding per mail:
ledenadministrati@annashoeve.nl of per telefoon: 035 683 0042.
Gelieve wijzigingen in uw gegevens, zoals een verhuizing, ook door te geven per
post of aan bovenstaande e-mail.
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Jaargang 33 Van de redactie
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Ondertussen is de zomer alweer aangekomen, al was dat de afgelopen tijd niet aan
het weer te merken. Gelukkig is de regen die valt erg goed voor de natuur en deze
bloeit dan ook volop. Christine Tamminga vertelt in deze Koerier welke planten er
in dit seizoen allemaal bloeien. En ook Eldertje heeft het over de vele tinten groen
die op dit moment te zien zijn.
Op de momenten dat de zon wel lekker schijnt, of als het niet al te hard regent,
is het perfect weer om te gaan vissen in de vijvers van Anna’s Hoeve. De redactie
mocht eens bij een paar hengelaars in het leefnet kijken en zocht wat informatie bij
elkaar over baars, blei en snoek. Wist u trouwens hoe de vijvers en ook andere plekken in Anna’s Hoeve door de jaren heen aan hun namen zijn gekomen? Het verhaal
daarachter vonden wij wel de moeite waard. In deze en de komende Koeriers leiden
we u langs al die mooie plekjes in ons dierbare Anna’s Hoeve.
Wij van de redactie wensen alle lezers van de Koerier een fijne zomer toe met heel
veel zon en vele wandelingen in Anna’s Hoeve.
Dinanda Dop
Elze Mulder
Martina Evers
....................................................................................................................................................

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
Anneke Reijn, secretaris, 		
voorzitter@annashoeve.nl | 035 683 5031 secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042
Egbert Leijdekker, penningmeester,
penningmeester@annashoeve.nl |
06 8356 7957

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg,
bosploeg@annashoeve.nl | 035 683 3007

Correspondentie kunt u richten aan: secretaris@annashoeve.nl
of aan: Oude Amersfoortseweg 315, 1212 AG Hilversum
.....................................................................................................................................................................
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Koninklijke onderscheiding voor Roel Luijer
Op 26 april 2016 heeft Roel Luijer, de voormalige webmaster van de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve, een koninklijke onderscheiding gekregen. Roel kreeg
deze onderscheiding opgespeld door de heer Broertjes, burgemeester van Hilversum.

Wandeling Molshoop; een terugblik
Op 5 juni 2016, een mooie, warme zondagmiddag, ging een aantal
belangstellenden onder leiding van een natuurgids het gebied Anna’s Hoeve in.
Via het parkeerterrein bij de grote vijver tegenover de Berg van Anna’s Hoeve
wandelden ze gezamenlijk langs de spoorlijn onder de A27 door naar het
natuurgebied “de Molshoop”. Tijdens de wandeling was er speciale aandacht voor
de vele soorten planten en bomen die dit stukje natuurgebied rijk is:
de grote lila bloemen van de maagdenpalm, hele velden bonte gele dovenetel met
de gestreepte bladeren, bieslook, klokjes, berberis, kruipend zenegroen,
witte anjers, schildersverdriet met de priegelkleine bloemetjes,
de dagkoekoeksbloem, rankende helmbloemen, hondsdraf, en het rijk bloeiende
vingerhoedskruid waar hommels zich graag aan te goed doen.
Kortom ze waren verrast door de veelzijdigheid aan kleuren en geuren die de
Molshoop hen bood, echt een heel andere wereld.
4

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.

Ree gespot in Anna’s Hoeve - Wim van
Paridon
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Wat bloeit er in de zomer?
Christine Tamminga-Smeulders
Nu alle bomen zijn uitgebloeid en druk bezig zijn met het maken van bessen, eikels,
kastanjes en dennenappels is het de beurt aan de zomerbloeiers. Midden in de
zomer bloeien planten die het wat rustiger aan kunnen doen of een langere periode
nodig hebben om bloemen te maken.
De schaduwplekken onder de bomen zijn voorbehouden aan de planten die vroeg
in het voorjaar klaar zijn zoals de bolgewassen met hun wintervoorraad aan energie in de bollen. Zij gaan onmiddellijk groeien als de temperatuur hoog genoeg
is. In het bos zul je geen zomerbloeiers tegenkomen. Het is er dan te donker om
voldoende zonlicht op te vangen waarmee energie en dus groeikracht aangemaakt
kan worden. Zomerbloeiers vinden we op open plekken, langs de waterrand van de
vijvers en in de bermen.
Heideveldje
Bijna achteraan in Anna’s Hoeve is het
heitje, dat goed onderhouden wordt.
Als dat niet gebeurde dan zou het op
den duur overgaan in bos en struweel
van braamstruiken.
Eind juli en augustus zijn de beste
maanden om het schuine pad door
dit open stuk te lopen: dan bloeit de
struikhei.
Op een hete dag kun je de honing in de
paarse bloemen zelfs ruiken.
Het is de geur van de nectar waarop de
bijen afkomen om hun voorraad mee
aan te vullen. Wij mensen maken er
dan de aromatische heidehoning van.
De paarse gloed van de duizenden
bloemetjes wordt steeds intenser om
na een paar weken heel langzaam over
te gaan in een bruine tint.
Zo kun je wekenlang genieten van een
heideveld.
Struikheide
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Braam
Tussen de hei en vooral langs het water van de Bergvijver en het fietspad staat
braam: de witte of lichtroze bloemen en later de dieppaarse bramen komen aan
de tweedejaarsstengels. Tussen de bloemblaadjes prijken talloze meeldraden die
zorgen voor de bestuiving. De stekelige uitlopers hebben even nodig om te groeien,
soms zijn ze wel meters lang. Raakt een uiteinde de grond dan kan de top wortel
schieten. Daarom is een braamstruik een wirwar van stekels en takken,
een uitstekende schuilplaats voor vogels en muizen die net wel tussen al die
uitsteeksels kunnen laveren. Als zo’n struik de geest krijgt en op een juiste
standplaats staat dan kun je hem bijna zien groeien. De beroemde
natuurbeschrijver Jac. P. Thijsse had het geduld om erbij te zitten en te meten hoe
hard een braamstengel groeit.
Teunisbloemen
Een echte zomerbloeier is de teunisbloem,
een plant die bij z’n start tamelijk open
grond nodig heeft. Op de arme grond bij
de overloop van de speelweidevijver, op de
parkeerplaats en bij de vissteiger zijn ze te
vinden. Ook langs het fietspad langs het
Laarder Wasmeer.
Je moet op een zomeravond tegen
schemering eens naast zo’n plant gaan
zitten en beleven dat de bloemen opengaan.
Het is een schitterend schouwspel om te
zien hoe eerst een naad van de knop
openscheurt. Dat zorgt ervoor dat een
van de knalgele bloemblaadjes eruit gaat
hangen. Het duurt een kwartiertje voordat
heel langzaam de rest van de bloem open
rolt. De bloemblaadjes zitten als het ware
opgerold in de knop. En dan ineens is de
bloem helemaal open. Ze verspreiden ’s
nachts een heerlijke geur die de
nachtbrakers onder de insecten aanlokt.
De volgende morgen hangt die prachtige
bloem enigszins verwelkt neer. Maar niet
getreurd: er staan alweer nieuwe bloemen
te popelen om de volgende avond open te gaan. Aan iedere zijtak komt elke dag
een nieuwe bloem tevoorschijn. Dit zal doorgaan tot het te koud wordt. Soms zie
je tot in november bloemen aan de teunisbloem.
Teunisbloem
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Riet
De rand van de vijver langs de Weg over
Anna’s Hoeve staat er vol mee. Riet is een
soort gras, maar dan reuzengroot.
Deze planten hebben wel bloemen maar
ze zijn niet spectaculair.
De pluim die bovenaan de stengel
verschijnt bestaat uit heel veel bloemen
bij elkaar.
De zomer wordt getooid door het
kleurenpalet van verschillende planten:
roze-paars zijn vingerhoedskruid,
koekoeksbloem en robertskruid.
Heel klein en lichtblauw vinden we
vergeet-mij-nietjes tussen het gras.
De schermbloemen in de berm wuiven
met hun witte bloemetjes in een grote
ruiker. Het is verbazend hoe verschillend
in vorm, kleur en grootte bloemen
kunnen zijn. Geniet ervan!

Riet

Kijk ook eens op
https://nl.wikisource.org/wiki/
Plantenschat
In dit online gezette boekje staan
prachtige platen en
wetenswaardigheden over de
afgebeelde planten.

Vingerhoedskruid

Afbeeldingen afkomstig van
https://commons.wikimedia.org/
wiki/Hoofdpagina?uselang=nl
Via https://archive.org/details/
plantenschatinle00uild kunt u
het boekje digitaal doorbladeren.
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Rob van t Hoff - Bospad in Anna’s Hoeve volop in bloei
9

Vissige weetjes

Van de redactie

Vissers in Anna’s Hoeve en hun vangst
(foto hiernaast)

De vijvers in Anna’s Hoeve zijn geliefde plekken om een hengeltje uit te werpen.
Lekker zitten aan het water en genieten van één van de vele mooie plekjes waar je
je keus uit kunt maken.
Wat er zoal te vangen is, vroegen wij aan twee ervaren vissers, van wie wij ook even
in het leefnet mochten kijken. Niet alle visjes worden weer teruggezet, een aantal
gaan mee om als levend lokaas te dienen voor grotere vis, waar op andere plaatsen
in de Vechtstreek op gevist wordt.
In het leefnet zagen wij ruisvoorn. Deze vis wordt ook wel rietvoorn, “rode rijer” en
“roodvoorn” genoemd. Het is een licht afgeplatte vis met felrode buikvinnen,
aarsvin en staartvin. De rode vinnen worden meer uitgesproken naarmate de vis
groter wordt. Ruisvoorn wordt ongeveer 35 centimeter lang en weegt dan ruim 500
gram, maar kan ook wel twee à drie keer zo zwaar worden.
Hij heeft een ‘bovenstandige bek’ – de mondspleet wijst omhoog. Ruisvoorns
komen voor in voedselrijk helder water met veel waterplanten. Ze voeden zich met
insecten, zaden en waterplanten, en worden 15 tot 20 jaar oud.
Ook komt er baars voor in de vijvers. De baars heeft een vrij hoog lichaam, twee
rugvinnen en een kenmerkend patroon van meestal zes donkere dwarsbanden.
De kleur kan variëren, maar aan de achterkant van de voorste rugvin heeft de baars
altijd een zwarte vlek. De voorste rugvin en de buik- en borstvinnen, hebben harde
stralen met een scherpe punt. Als je hierdoor geprikt wordt kan het erg irriteren
vanwege het slijm van de vis. De baars kan tot 60 centimeter lang en 4,5 kilogram
zwaar worden, en wel 16 jaar oud. De baars heeft helder water nodig, omdat hij op
zicht op zijn prooi jaagt. Meestal leeft de baars in scholen van enkele
tientallen dieren van ongeveer gelijke grootte. Vaak wordt een prooi door de hele
school tegelijk bejaagd.
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Zelf is de baars, ondanks zijn stekels, een gewilde prooi van de snoek.
Baarzen staan, evenals snoeken, bekend om hun kannibalisme: in de zomer zie je
ze vaak in groepsverband jagen op de grote scholen jonge baarsjes, die een makkelijke prooi voor ze zijn. De baars is een smakelijke vis. In de vijftiger en zestiger
jaren van de twintigste eeuw werd in het IJsselmeer erg veel baars gevangen voor
de consumptie. Buiten de grote rivieren en het IJsselmeer blijft de baars echter vrij
klein, zodat er na fileren erg weinig van overblijft.
Net hadden we het al even over de snoek en ook deze wordt in Anna’s Hoeve
gezien. De snoek is een roofvis die, net als de baars, voornamelijk op het zicht jaagt.
Als het water te troebel is zal hij verdwijnen, ook al is er voldoende voedsel.
In troebel water kunnen geen planten groeien, en vooral voor jonge snoeken zijn
planten om zich in te kunnen verschuilen van levensbelang.
De snoek heeft een karakteristieke, torpedo-achtige lichaamsbouw.
Hij heeft kleine vinnen en een snavelachtige bek. De rug- en aarsvin zijn bijna
symmetrisch en naar achteren geplaatst. De onderkaak is duidelijk langer dan de
bovenkaak en steekt uit.
De kleur van de snoek varieert van groenbruin tot grijsbruin met goudkleurige
stippen, vlekken of strepen op de flanken, de buik is geelwit. Hoe ouder de vis
wordt, hoe meer hij zijn goudgele patronen verliest; oudere exemplaren zijn vaak
egaal en donkerder van kleur. De vrouwtjes kunnen een lengte van 140 centimeter
bereiken, de mannetjes worden niet groter dan ongeveer 85 centimeter.
Snoeken kunnen 15 jaar oud worden.
Ook karpers en karperachtigen zoals de blei, worden gezien in Anna’s Hoeve.
De karperfamilie is zeer uitgebreid, ook de goudvis, de winde en de koi-karper
behoren ertoe. Een wilde karper kan tot 120 centimeter lang worden.
Karpers hebben vier baarddraden, twee korte op de bovenlip, twee lange in de
mondhoeken. Ze hebben een lange rugvin met zeer sterke eerste vinstralen.
In de natuur worden karpers wel 30 tot 40 jaar oud.
De karper is geen roofvis, maar leeft van het zg. azen. Hij woelt de bodem om op
zoek naar planten en waterinsecten. Vooral in de vroege ochtend en tijdens de
schemering kan men dit waarnemen. De vis staat dan vaak rechtop in het water
en door het gewoel in de modderige bodem zie je soms belletjes opstijgen naar de
oppervlakte.
De ondersoort blei is zilverkleurig, heeft een sterk zijdelings afgeplat lichaam en
een bruingrijze rug. De aanzet van de borstvinnen en buikvinnen is roodachtig.
De vinnen zijn relatief klein. Jonge exemplaren zijn moeilijk te onderscheiden van
jonge brasems, het enige verschil is dat de blei grotere schubben heeft.
De blei wordt tot 45 centimeter groot als hij de ruimte heeft, zoals in de grote
rivieren, en kan meer dan tien jaar oud worden.
Bronnen: Wikipedia, website van Sportvisserij Nederland

11

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV van 7 april 2016 heeft het bestuur afscheid genomen van oud-voorzitter Carolien Jansson en bestuurslid Dinanda Dop.
Sinds 2012 heeft Carolien Jansson een bestuursfunctie bekleed, waarvan het laatste
jaar als (interim) voorzitter. Het was prettig om met Carolien samen te werken.
Binnen de bestuursvergaderingen werden er goede afspraken gemaakt.
Het waren intensieve jaren met name door de activiteiten i.v.m. de HOV en het tot
stand brengen van een zienswijze. Carolien moest haar bestuursfunctie neerleggen
omdat deze niet verenigbaar is met haar nieuwe baan bij de Gemeente Hilversum.
Hans overhandigt Carolien een bos bloemen. Carolien zegt in haar dankwoord dat
zij 4 jaar met ontzettend veel plezier zitting heeft gehad in het bestuur.
Dinanda Dop zat niet zo lang in het bestuur, maar in december vond zij een baan
in Nijkerk, waardoor zij niet genoeg tijd meer had voor haar bestuursfunctie, die
ze dan ook per december 2015 heeft neergelegd. Wel blijft zij actief in de redactie
en vormgeving van de Koerier. Ook Dinanda krijgt van Hans een bos bloemen.

Foto: Ron Haanschoten
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Vele tinten groen...
Eldertje van Loenen

De natuur heeft inmiddels vele tinten groen. De moddersporen zijn verdwenen en
het Laarder Wasmeer begint op te drogen. Bij de Bergvijver komen de bankjes weer
uit het water tevoorschijn, zodat ook de invalide medemens weer een hengeltje kan
uitgooien. De slenk bij de speelweide is helemaal opgedroogd.
Het bruggetje verliest zo zijn functie en ligt er verlaten bij.
Een meerkoetje brengt met veel kabaal zijn kroost in veiligheid.
De zwanen die jarenlang nestelden bij de Accumulatievijver zoeken nog naar een
geschikte nieuwe locatie. Dan zie je ze bij de Bergvijver, dan weer bij het Laarder
Wasmeer. Met veel geklapper zoefden ze onlangs laag door de Röntgenstraat, een
indrukwekkend gezicht, volgens de bewoonster die ik sprak.
Bij het Laarder Wasmeer hebben de Schotse Hooglanders er twee nieuwelingen bij
gekregen. Ze zijn nu met zijn zessen: één hoogblonde met krullen in de vacht, een
hele donkere, en vier bruine. Ze genieten van het water en lopen er lekker
doorheen te banjeren en te grazen. Op een dag zaten ook zes reigers daar
gezamenlijk te vissen, en de krentenstruiken stonden in bloei – wat een prachtig
plaatje!
De zwaluwen laten mooie duikvluchten zien. Vele konijnen zitten heerlijk te
knabbelen, een eekhoorntje schiet de weg over. De buizerd en de specht laten zich
horen. De bergeend is weer te zien bij de Speelweide en het Laarder Wasmeer.
En op de parkeerplaats staan de kastanjebomen in bloei, grote rode en witte
kaarsen sieren de bomen. Wat boffen we toch met dit stukje natuur zo dicht bij
huis!
Iedereen een fijne zomer gewenst, in Anna’s Hoeve of daarbuiten.
13

Namen in Anna’s Hoeve

Tekst: Elze Mulder
Foto’s:Martina Evers

1. Speelweidevijver
2. Speelweide
3. Slurf
4. Slenk
5. naamloze bult
6. Bult van Dudok
7. Vijver met het Witte 		
strandje
8. Witte strandje
9. Eerste Brug
10. Nieuwe Brug
11. Berkenlaantje
12. Oude Poel
13. Schildpaddenpaadje

‘De Eerste berg, de Tweede Berg, en de
Derde Berg.... en dan: de Oude Eerste
Brug, Nieuwe Eerste Brug - of is dat
dan de Tweede brug – of is de Tweede
brug nu de Eerste en de Eerste nu de
Tweede?’ ‘De eerste brug die ik
tegenkom als ik door Anna’s Hoeve
loop is toch echt die brug vanaf de
speelweide hoor.’
‘Nee nee, ik weet het weer, de Eerste
Brug, zo heet die brug over de
Verbindingsvijver, tussen vijver 2 en de
Bergvijver...’ ‘Nou zeg, vijver 2 –
Die vijvers hebben toch namen, geen
nummers! Ze heten gewoon
Speelweidevijver en Bergvijver, en dan
zal die andere toch ook heus wel een
naam hebben!

En dan hoor ik ook wel eens iets over het
Kommetje, je weet wel, dat natuurlijke
vennetje dichtbij de Liebergerweg....’ ‘
Het Kommetje? Nee joh, dat is helemaal
bij ‘t Laer! Wat jij bedoelt heet toch echt
de Oude Poel!’
Tja, hoe heten al die plekjes in Anna’s
Hoeve nu eigenlijk? En hoe zijn die
namen ontstaan? Goeie vraag. Toen de
vijvers in Anna’s Hoeve werden
aangelegd, had Dudok, de stadsbouwmeester, er nog geen namen voor in
gedachten.
Het idee voor de aanleg van een aantal
vijvers kwam oorspronkelijk van de
directeur publieke werken, ir Groote.
Dudok maakte het ontwerp en in maart
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1933 konden de vele werklozen uit
Hilversum en omgeving aan de slag.
Met alleen spaden en kruiwagens als
hulpmiddel moesten vele kubieke
meters grond worden uitgegraven,
inclusief zware boomstronken met
wortelgestel en al. Er werd ook een
zg. smalspoor aangelegd om grond
te vervoeren, maar hiervan liepen de
locomotiefjes en karren regelmatig
uit de rails. Dit alles in ruil voor een
uurloontje van 45 cent!
Sommigen hebben daarom minder
fijne herinneringen aan Anna’s Hoeve,
maar vele Hilversummers denken nog
met plezier terug aan de tijd dat Anna’s
Hoeve een echt ‘recreatiepark’ was.
Tot in de jaren ‘60 kwamen
dagjesmensen naar de speeltuin bij het
huisje Anna’s Hoeve, of met een
gehuurd roeibootje spelevaren op de
vijvers.

Veel namen van plaatsen in Anna’s Hoeve
ontstonden spontaan vanuit de
gebruikers, zoals dat meestal gaat met
namen van plaatsen. Al die namen zijn
echter nooit officieel vastgelegd.
Pas toen de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve was opgericht (in 1984),
merkten de leden dat het handig was om
voor bepaalde plekken in Anna’s Hoeve
dezelfde naam te gebruiken.
Een van de mensen van het eerste uur,
Gerard Peet gebruikte in zijn artikelen
voor de Koerier (tot in de jaren ‘90
‘Courier’) consequent bepaalde namen
voor bepaalde plekken, zodat ze ook meer
gemeengoed werden.
Maar: verwarring blijft altijd mogelijk.
Gerard vertelt: ‘Ja, om een voorbeeld te
noemen: wij hebben het over de Berg
van Anna’s Hoeve en de Bult van Dudok.
Maar achter de Bult van Dudok ligt nog
een tweede kunstmatig heuveltje.

Bult van Dudok
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Laatst vertelde mij een oude
Hilversummer dat hij en zijn makkers
het in hun jeugd altijd hadden over de
Eerste, de Tweede en de Derde Berg
van Anna’s Hoeve. De eerste was dan
wat wij de Bult van Dudok noemen, de
tweede het heuveltje daarachter, en de
derde de bekende “Berg”. En, wat wij
de Oude Poel zijn gaan noemen heette
volgens Freek Stegehuis sr – ook een
oudgediende in de vereniging – vroeger
het “Kommetje”. Maar – als je
terugleest in oude Koeriers zie je dat
veel mensen die naam ook gebruiken
voor de Bospoel, in het vroegere stuk
Anna’s Hoeve langs de weg naar ‘t Laer.
En zo kan ik nog wel even doorgaan!’
In dit artikel bespreken we het eerste
deel van Anna’s Hoeve, gezien vanaf de
Anthony Fokkerweg. Loopt u met ons
mee?

Vertrekpunt is de parkeerplaats aan de
Liebergerweg. Direct achter de
informatiezuil nemen we het paadje
schuin rechts het bos in.
We komen dan uit bij de eerste vijver –
door de gemeente (in stukken van rond
2000, toen er plannen voor de sanering
werden gemaakt) aangeduid als Vijver 1.
Deze vijver werd uiteindelijk pas tijdens
de oorlog (in 1942) uitgegraven, een paar
jaar na de zg. reinwater- of accumulatievijver, die nu gedempt is. Vijver 1 noemen
we de Speelweidevijver – vanwege de
riante speelweide die er aan ligt.
We gaan rechtsaf langs de
Speelweidevijver, na honderd meter
maakt het pad een bocht naar links, en
lopen dan vlak langs een langgerekt
watertje, dat de Slurf wordt genoemd.
Dit is de verbinding tussen de
Speelweidevijver en ‘Vijver 2’.

Speelweide met speelvijver
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We gaan linksaf en zien een bruggetje
over de Slurf – dat is een nieuwe brug,
vroeger was hier een soort dammetje
als verbinding naar de Speelweide, die
pas in 1955 werd aangelegd. Dit is dus
de eerste brug die we tegenkomen,
maar historisch gezien is het juist
de laatste brug – het simpelst lijkt
daarom te kiezen voor de benaming
‘Nieuwe brug’. We gaan deze brug over
en steken de Speelweide schuin naar
rechts over.
Vlak voor de grondwatermeter zien we
een vlonder. Die ligt over de zogeheten
‘Slenk’ – die in 2006 werd uitgegraven
om te dienen als wateropvang na grote
regenbuien. Deze Slenk staat echter
bijna altijd droog, droog, behalve na
extreme regenval, zoals we die de
afgelopen maand hadden.

Even het ijs proberen op de Slenk

Nieuwe brug

We gaan vóór de vlonder naar rechts en
zien rechts een smal paadje omhoog,
tussen de brandnetels door. Een lange
broek is wel gewenst, want dat paadje
gaan we op. Boven aangekomen gaan we
rechtsaf, en een paar meter verder
(bij paaltje 25) weer linksaf. We komen zo
op een paadje dat door sommigen
Schildpaddenpaadje wordt genoemd,
kennelijk werden daar vaak
roodwangschildpadden gezien die zaten
te zonnen op de laaghangende
boomtakken. Dit paadje loopt tussen de
Oude Poel en ‘Vijver 2’ door.
Vijver 2 kennen Hilversummers als de
‘Vijver met het Witte Strandje’.
Dit omdat bij de aanleg op de westelijke
oever een strandje is gemaakt met van
elders geïmporteerd mooi geel zand,
zodat er ook vlak bij de waterkant fijn
gespeeld kon worden. Inmiddels is het
Witte Strandje geheel groen...
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De Oude Poel, links, is het enige
natuurlijke ven in Anna’s Hoeve.
We noemen het de Oude Poel omdat
later de Nieuwe Poel werd gegraven, in
1986 aan de oostkant van Anna’s Hoeve,
vlakbij het viaduct van de A27.
De Oude Poel is bij de aanleg van Anna’s
Hoeve wel iets vergroot.
In de gemeentelijke stukken die we
eerder noemden werd de Oude Poel
aangeduid als ‘Vijver 2a’, omdat hij via
een ondergrondse pijp was verbonden
met Vijver 2. Een rare benaming voor
een natuurlijk vennetje, en er waren
dan ook mensen binnen de vereniging
die het gebruik van de naam ‘Vijver 2a’
onverteerbaar vonden. Laten we dus
maar Oude Poel aanhouden.
Via het Schildpaddenpaadje komen we
op het Berkenlaantje, waar we rechtsaf
gaan. Er zijn meer Berkenlaantjes in
Anna’s Hoeve en dit is het westelijke
Berkenlaantje. Overigens staan er
inmiddels meer esdoorns en eiken
(Amerikaanse zowel als inheemse) dan
berken langs dit laantje.
Het Berkenlaantje voert ons vanzelf
over de aloude ‘Eerste Brug’.

Gerard Peet: ‘Sinds de Nieuwe Brug er is
heb ik het over Oude Eerste Brug.
Overigens zijn de Eerste, Tweede (of
Smalle of Middelste) en Derde Brug
(of Bergvijverbrug) inmiddels alle drie al
meermalen gerestaureerd, de laatste keer
rond 1970.’
De (Oude) Eerste Brug ziet u ook op de
omslag van de Koerier dit jaar.
Eenmaal over deze brug zien we links de
Bult van Dudok, een heuvel die net als
de Berg van Anna’s Hoeve grotendeels
bestaat uit de uitgegraven grond uit de
vijvers. Daarachter, ten zuidoosten, ligt
nog een naamloze bult – door sommige
mensen Tweede Berg genoemd.
Wie een mooie naam voor deze bult kan
bedenken: welkom!
Hiermee zijn we aan het eind gekomen
van onze eerste ‘namenwandeling’ – we
gaan rechtsaf, volgen het pad langs de
spoorlijn, en komen zo uit bij de uitgang
op de hoek van de Mussenstraat en de
Anthony Fokkerweg.
Wordt vervolgd…

Oude Poel
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Handige informatie

GNR beheer en toezicht: 035-6214598
Politie: 0900-8844
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Websites:

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

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve,
meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar
webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de
nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Digitale Koerier

U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen, dan ziet u hem geheel in kleur.
Stuur een e-mail naar webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’.
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten!

Plattegrond van Anna’s Hoeve
1. Speelweide
4. Voormalig huisje Anna
2. Speelweidevijver
5. De Berg
3. Witte strandje en Oude poel 6. Bergvijver
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7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel
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Anna’s Hoeve

Koerier

1

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

Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per
jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
koerier@annashoeve.nl of schriftelijk via het postadres van de vereniging,
zie onderaan deze bladzijde.
Druk: 		
e-mail :		
Foto kaft:

De Toekomst, Hilversum
koerier@annashoeve.nl
Martina Evers

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

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 rustige recreatie.
Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de
ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met
water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee
aan beheer en schoonmaakacties.
Website:
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven

Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden.
Ook donateurs zijn van harte welkom. Informatie en aanmelding per mail:
ledenadministrati@annashoeve.nl of per telefoon: 035 683 0042.
Gelieve wijzigingen in uw gegevens, zoals een verhuizing, ook door te geven per
post of aan bovenstaande e-mail.
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Jaargang 33 Van de redactie
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Uiteindelijk is de zomer toch nog gekomen en kunnen we genieten van de
zonnestralen. Ook de laatste vruchten rijpen in het zonlicht en vele planten laten
op dit moment hun prachtigste bessen zien. Hoewel er planten zijn die we graag
zien, zijn er ook planten die we graag zien gaan. Een voorbeeld van dit laatste is de
Japanse duizendknoop, waarover u in deze Koerier kunt lezen.
Er zijn ook planten in Anna’s Hoeve die zich al klaar maken voor de komende
herfst en winter, die periode komt er al snel weer aan. Ook het bestuur maakt zich
op voor de toekomst en de veranderingen die in Anna’s Hoeve plaats gaan vinden.
Plekken die de redactie deze keer heeft bezocht om over te verhalen in de serie
over namen, bestaan misschien niet meer in de toekomst. Of zullen niet meer
bereikbaar zijn of worden anders ingericht. Ondanks deze negatieve punten is er
ook positief nieuws. Onze nieuwe buren van de scouting hebben een heel mooi en
natuurvriendelijk gebouw in gebruik genomen en er is ook een nieuwe
muskuseend in Anna’s Hoeve beland die goed wordt verzorgd.
Dinanda Dop
Elze Mulder
Martina Evers
....................................................................................................................................................

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
Anneke Reijn, secretaris, 		
voorzitter@annashoeve.nl | 035 683 5031 secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042
Egbert Leijdekker, penningmeester,
penningmeester@annashoeve.nl |
06 8356 7957

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg,
bosploeg@annashoeve.nl | 035 683 3007

Correspondentie kunt u richten aan: secretaris@annashoeve.nl
of aan: Oude Amersfoortseweg 315, 1212 AG Hilversum
.....................................................................................................................................................................
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Van het bestuur

Hans de Ridder,
Interim-voorzitter
Stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Hoogwaardig
Openbaar Vervoer
Het zal u bekend zijn dat het HOV-project de laatste fase, die van de feitelijke
aanleg, nadert. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve(VBAH), heeft een
laatste poging gedaan om de route van de HOV verlegd te krijgen, en daartoe in
januari een ‘zienswijze’ ingediend bij provinciale staten. ‘Zienswijze’ is hier de
ambtelijke term voor ‘alternatief plan’. Onze zienswijze hield o.a.een
alternatieve route in, die via het te bouwen ziekenhuis voert: de Zuidboog- of
TerGooiboogroute. In de wet is vastgelegd dat de provinciale statenleden over alle
zienswijzen – waaronder dus de onze – een uitspraak moeten doen voordat het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) -een soort bestemmingsplan op provinciale schaal
- kan worden vastgesteld.
Op verzoek van het bestuur van de VBAH heeft onze advocaat Janike Haakmeester,
die ook onze zienswijze ingediend heeft, onlangs bij de provincie gevraagd naar
stand van zaken wat betreft onze zienswijze. In een brief die wij in antwoord
daarop ontvingen, schrijven de heren Remkes, voorzitter provinciale staten,
en Schartman, waarnemend provinciesecretaris, dat er goede suggesties en
opmerkingen zaten in de ingediende zienswijzen en dat die tot aanpassingen van
het PIP hebben geleid. Alle antwoorden zullen staan in de nota van beantwoording.
Een concept hiervan is op 12 juli naar de provinciale staten gestuurd, voor
bespreking in een commissievergadering op 12 september.
In de brief wordt gemeld dat op 3 oktober het PIP defitinief wordt vastgesteld. Het
bestuur van de VBAH krijgt een exemplaar van dit definitieve PIP toegestuurd.
Alle indieners van zienswijzen kunnen, als daar redelijke gronden voor zijn, nog
bezwaar maken tegen het besluit bij de Raad van State. Het bestuur van de VBAH
gaat de klankbordgroep bijeen roepen om zo snel mogelijk, na het bekend worden
van het besluit, dit intern te bespreken en te bepalen wat de volgende acties
kunnen en moeten zijn. Deze acties kunnen grote consequenties hebben.
Indien dat zo is, dan wil de VBAH de voorgestelde acties op een ALV voorleggen
aan de leden.
Wij reserveren nu vast graag een datum voor deze ALV: 19 oktober 2016
in het wijkcentrum Joseph, Minckelersstraat 71, Hilversum.
Mochten voorgestelde acties geen grote consequenties hebben voor Anna’sHoeve
en de VBAH, dan gaat deze ALV niet door. Wij zullen dat via de website melden.
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Scouting Heidepark heeft een prachtig nieuw clubhuis op
Jan Pieter Bezemer
Anna’s Hoeve
De trouwe bezoekers van Anna's Hoeve hebben het vast al gezien: sinds begin dit
jaar is er druk gebouwd aan het nieuwe clubhuis van Scouting Heidepark, vlak
naast de Anna's Hoevese Berg. En alhoewel het gebouw nog net niet helemaal af is,
is het inmiddels volop in gebruik!
Het was van het begin af aan de bedoeling om een gebouw neer te zetten dat
mooi op zou gaan in de natuurlijke omgeving van Anna's Hoeve, en dat lijkt aardig
gelukt. En niet alleen dat, het gebouw is ook nog eens opgetrokken uit de meest
duurzame materialen, met energiebesparende zonnepanelen op het dak.
Maar in de allereerste plaats is dat nieuwe gebouw natuurlijk een fantastische
uitvalsbasis voor de wekelijkse scoutingopkomst op zaterdag. Een spannend
sluipspel in het bos, pannenkoeken bakken op een houtvuurtje, een heuse
kabelbaan bouwen of sleetje rijden vanaf de Anna's Hoevese Berg, het is slechts een
kleine greep uit al die prachtprogramma's van de Heidepark.
En het mooie is: er is nog plek voor nieuwe leden! Zowel bij de welpen (7 tot 11
jaar) als bij de verkenners (11 tot 16 jaar). Voor de welpen kun je bellen met Thomas
(06 – 13 91 78 65), voor de verkenners met Jan (06 – 42 95 56 87). Kijken op onze site
kan natuurlijk ook (scoutingheidepark.nl), en daar vind je meteen ook een handig
contactformulier.
Maar of je nou wel of geen lid wil worden, iedereen is natuurlijk van harte
uitgenodigd om een keer een kijkje te komen nemen bij ons nieuwe clubhuis.
Dus wandel je er op zaterdag toevallig een keertje langs, kom gerust het terrein op
en schud ons de hand. We maken graag kennis met onze nieuwe buren!
Het nietuwe clubgebouw van
Scouting Heidepark
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Namen in Anna’s Hoeve - Deel 2

Tekst: Elze Mulder
Foto’s:Martina Evers

1 fietspadmonumentje
2 reigerspaadje
3 verbindingsvijver
4 smalle of tweede brug
5 bergvijverbrug
6 oostelijke berkenlaantje
7 heitje
8 talud A27
9 geitenweitje
10 nieuwe poel
11 viaduct A27
12 berg

In het tweede artikel van onze
mini-serie ‘behandelen’ we het deel
van Anna’s Hoeve dat ligt tussen het
Westelijke Berkenlaantje en de A27,
maar we steken de Weg over Anna’s
Hoeve nog niet over. We lopen – of
fietsen –via de Liebergerweg eerst
naar het begin van het Westelijke
Berkenlaantje.
Ons beginpunt herkennen we aan
een herdenkingssteen met blauwe
plaquette. Dit ‘fietspadmonumentje’
werd geplaatst in mei 1987, bij de
opening van het fietspad langs de
Weg over Anna’s Hoeve.
Tot voor kort stond deze steen
overigens op de plek waar de
Liebergerweg de Weg over Anna’s
Hoeve kruist.

De blauwe plaquette is intussen
danig beschadigd, maar met een beetje
goede wil is de tekst nog te lezen:
‘Fietspad over Anna’s Hoeve, geopend op 25
mei 1987 door de wethouder van verkeer,
mevrouw E. Weijers-van Veen’.

Het fietspadmonumentje
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Op dit punt gaan we Anna’s Hoeve dus
binnen en na een meter of 40, op een
kruising van paden, gaan we linksaf het
Reigerspaadje in. Dwars door een dicht
bosje van vele jonge dunne berkjes
(‘opslag’ zoals dat heet). Op deze plek
stonden oorspronkelijk douglassparren, net als iets verderop.
De naam Reigerspaadje is bedacht door
Gerard Peet en de bosploeg, en heeft
ermee te maken dat eind vorige eeuw
een aantal jaren blauwe reigers boven
in deze douglassparren broedden.
Wat wel bijzonder is omdat reigers
over het algemeen alleen in loofbomen
broeden. Het paadje slingert nog even
tussen de hoge douglassparren door en
dan komen we uit op het wandelpad
langs de Verbindingsvijver.
Die, u begrijpt het al, zo heet omdat hij
de Vijver met het Witte strandje en de
Bergvijver met elkaar verbindt.

Reigerspaadje

We slaan linksaf op dit pad en zien al gauw links de parkeerplaats van Anna’s
Hoeve. Daar gaan we nu niet heen, wij gaan rechtsaf, over de Smalle of Tweede Brug.
Deze brug is inderdaad een stuk smaller dan de andere bruggen, dus deze naam
lijkt me wel toepasselijk, en minder zakelijk dan
‘Tweede Brug’. De originele bruggen van Anna’s Hoeve waren overigens ook
speciaal ontworpen door Dudok. De nieuwe vervangende exemplaren zijn
waarschijnlijk goede kopieën.

Smalle brug (tweede brug)
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Over de Smalle Brug gaan we weer
linksaf, we volgen het voetpad langs
het water, en als we links de Bergvijverbrug door de bomen zien schemeren,
gaan wij nog even met een bochtje naar
rechts tussen de lijsterbessen door om
vervolgens op de volgende T- kruising
rechts te gaan. Zo’n 100 m verderop is
links een smal laantje. De ‘ingang’ rijd je
gemakkelijk voorbij, maar als je omhoog
kijkt en een rij hoge berken ziet dan
weet je waar je moet zijn. We zijn nu op
het Oostelijke Berkenlaantje: omzoomd
door mooie hoge, oude berken,
afgewisseld met lijsterbessen.
Over het Oostelijke Berkenlaantje weet
Gerard Peet te vertellen dat het ooit
deel uitmaakte van een ‘toeristisch
fietspad’ dat rond 1934 werd aangelegd
in het nieuwe recreatiegebied Anna’s
Hoeve. Dit fietspad liep van de
uitspanning Anna’s Hoeve eerst naar
het zuiden, richting spoorlijn, maakte
een grote bocht onder de Bergvijver
door, en voerde dan weer terug naar de
Weg over Anna’s Hoeve.

Oostelijke berkenlaantje

Het Oostelijke Berkenlaantje zelf loopt
in een flauwe bocht naar rechts en komt
uit bij het Heitje. Dit stukje van Anna’s
Hoeve is al heel lang met hei bedekt, en
is duidelijk te herkennen aan de grote
dode boom middenop en het paadje dat
er diagonaal overheen loopt.
Toen ik half augustus bij het Heitje
uitkwam op mijn ‘Namenroute’ werd ik
toch weer verrast door de uitbundige
bloei van de hei. Tussen half en eind
augustus is de hei ieder jaar op zijn
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hoogtepunt, maar ik had het idee dat
hij deze zomer wel erg uitbundig bloeide.
Misschien omdat er zo lekker veel regen
was gevallen – heide kan veel droogte
verdragen maar net als bij alle planten
helpen veel water en zon voor een
optimale groei en bloei. Het is alleen
jammer dat ons Heitje zo dicht bij de A27
ligt, want nu kon ik niet het gezoem van
de duizenden of tienduizenden bijtjes
horen die al die kleine heidebloempjes
moeten bezoeken om hun wintervoorraad op te bouwen.

Speelweide met speelvijver

Het Heitje

en daar zien we de Nieuwe Poel,
ingeklemd tussen spoorlijn en A27.
Jelle Harder, lid van de vereniging sinds
het begin, weet zich te herinnneren dat
in zijn jeugd op deze plek een kleine
drinkpoel was. Als kind kwam hij daar
nogal eens in de buurt en zag dan de
prenten (hoefafdrukken) van reeën die
er gedronken hadden. Door onder
andere de aanleg van rijksweg A27
raakte deze poel in de loop der jaren vol
met zand en viel hij droog. In de jaren
‘80 was hij niet meer terug te vinden.
Alleen de aanwezigheid van een paar
kleine wilgjes duidden toen nog op een
wat hogere grondwaterstand.

Wij nemen het pad links van het Heitje,
dat richting het talud van de A27 loopt.
Voor ons ligt nog meer mooie paarse
hei, gelukkig is daar de laatste jaren
steeds meer van gekomen.
Op de noordoosthoek van het Heitje
slaan we rechtsaf en zo komen we even
later uit op een mooie open plek, het
Geitenweitje. Niemand weet waarom
dit weitje zo heet, maar er zal gerust
weleens een geit hebben staan grazen.
We gaan naar links, richting talud, slaan
rechtsaf voor het talud, en volgen het
zo’n 80 meter. Dan gaan we, links
aanhoudend, een klein hellinkje op,

Het Geitenweitje
Even het ijs proberen op de Slenk
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Op verzoek van onze vereniging is in
1986 deze Nieuwe Poel uitgegraven.
Rondom de poel zie je nog steeds het
mooie witte dekzand dat bij het graven
bovenkwam. Jelle vertelde mij dat de
Nieuwe Poel eigenlijk een schakel is in
een “ring” van amfibieënpoelen rond
Hilversum. Als in één poel de
omstandigheden om wat voor reden
dan ook minder gunstig worden,
dan hoeft dat niet direct het einde van
een zeldzame soort - zoals de
kamsalamander - te betekenen; er is
dan een alternatief in de buurt waar de
dieren hun toevlucht kunnen zoeken.
De Nieuwe Poel van Anna’s Hoeve ligt
tussen de Bospoel en een poel op de
Monnikenberg in.

Nieuwe Poel

Tijd om de wandeling af te sluiten.
We lopen terug, evenwijdig met het
talud, en komen vlak naast het viaduct
weer op de weg uit. We slaan linksaf
en voorbij Berg en Bergvijver zien we,
waar ooit het ‘huisje Anna’ stond, een
bescheiden houten bouwsel.
Generaties lang was hier een
uitspanning waar de jeugd zich
vermaakte in de speeltuin; nu is het een
plek waar jonge mensen in een mooie
natuurlijke omgeving, met elkaar en de
natuur bezig kunnen zijn.
De cirkel is weer rond, en als wij nog
even doorfietsen of lopen zijn we zelf
ook weer terug bij ons beginpunt – de
Liebergerweg.

10

Viaduct A27

Tenslotte nog dit: u kunt nog steeds
een naam bedenken voor de
‘naamloze bult’ waar het in deel 1 op
blz 16 over ging.
De redactie heeft nog maar weinig
‘inzendingen’ gekregen.
Een idee ‘hors concours’ is om
die bult de Leilijnbult te noemen:
Gerard Peet kwam een keer iemand
tegen die met een wichelroede over
de bult liep die uitlegde dat over
(of onder) deze bult belangrijke aardstralen lopen of liepen.
Ja, er is meer tussen hemel en aarde
– ook in Anna’s Hoeve.

Zomerse belevenissen
Eldertje van Loenen

Van de zeven dagen in de week kom ik er zeker zes wel in de natuur. Die is zo dicht
bij huis hier – en wat is het toch elke keer weer mooi....
Kom je aanrijden bij de speelweidevijver, wordt er een strijd geleverd tussen de
aalscholvers en de nijlganzen: wie komt er te zitten op het kunstmatige eilandje?
Je hoort de specht, en: dan zie je de specht. Dan de prachtig wisselende wolkenluchten. Bij de Bergvijver steekt de schildpad zijn kop uit het water. En... wat zie
ik daar nu? Er zit een vogeltje op het hekwerk, oranje/bruin gekleurd op de borst
– wat is dat er voor één, dacht ik nog... maar toen het wegvloog zag ik het: een
ijsvogeltje. Bijzonder om te zien!
Verder naar de Nieuwe Poel word ik verrast door een prachtig paars kleurende
heide.
Terugkomend bij het nieuwe fietspad ter hoogte van de waterzuivering hoor je
druk gekwetter van de bontgekleurde putter – ook wel distelvink genoemd.
De zwaluwen vliegen druk af en aan om hun jongen te voeren: zo vanuit
duikvlucht, van snavel tot snavel, worden de insectjes opgegeten.
Verschillende soorten libelles vliegen rond. De Schotse hooglanders zoeken
verkoeling en staan tot aan hun buik in het water. Ook de reigers komen er graag
eten. Af en toe hoor je de kikkers kwaken. Konijnen schieten overal uit hun holen.
En ik zag zelfs een eekhoorn de weg oversteken, gelukkig was deze nog afgesloten
vanwege wegwerkzaamheden.
Af en toe bij enorme plensbuien komt de Slenk bij de Speelweide vol water te staan.
Begin juni zorgden de karpers voor enorm spektakel toen ze zich gingen
voortplanten in dat ondiepe water. Helaas zagen de meesten geen kans meer om
zelf terug naar dieper water te gaan. Een visser met schepnet heeft er toen vele
gered door ze te verplaatsen naar diepe water. Het zijn grote jongens die karpers,
dus dat was nog best een klus! Hulde daarvoor en dank namens de karpers....
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De herfst in Anna’s Hoeve
Christine Tamminga-Smeulders
Aan het einde van de zomer gaan de knalkleuren in de natuur over in de meer
ingetogen kleuren van de herfst. Langzaamaan stoppen de bloemen met bloeien:
de fut is eruit. Zolang de vorst in de nacht niet binnensluipt zijn er nog steeds
dappere planten die de moed niet opgeven. Zo ontplooien teunisbloemen iedere
dag weer nieuwe bloemen totdat het echt te koud is. Kijk maar eens goed rond,
vooral in bermen, welke bloemen te zien zijn: madeliefjes, straatgras, kamille,
havikskruid….ze blijven tot diep in het najaar doorgaan.
Klimop is een echte herfstbloeier.
De bloemen vallen niet zo op.
Als je dichtbij bent, kun je de
bijzondere geur wel ruiken.
Net als de insecten die in groten
getale op de eigenaardige geur
afkomen. Op een mooie dag in
september hangen er grote
zoemende wolken omheen.
Klimop is belangrijk omdat het een
van de weinige voedselbronnen voor
insecten is in deze periode.
Iedereen kent vast het specifieke
blad van deze klimplant: het is
handvormig ingesneden en
leerachtig. De stengels waaraan de
bloeiwijze zit heeft anders gevormde
bladeren: deze zijn eirond en niet
ingesneden. Klimop is een
wintergroene plant.

Klimop - Hedera Helix

Hoe kouder het wordt des te meer planten af zullen sterven. Die hebben als eenof tweejarige hun levenscyclus voltooid. Struiken en bomen bereiden zich op de
winter voor door de bladeren te laten vallen. Voor ze afgestoten worden zijn ze niet
meer groen. De bomen willen zo zuinig mogelijk met hun grondstoffen omgaan en
hebben daarom eerst het bladgroen vanuit de bladeren in de wortels opgeslagen.
Dat is de reden dat herfstbladeren niet meer groen zien maar rood, geel of bruin
als ze afvallen: dat zijn de kleuren van de stoffen die achterblijven.
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De naalden van de naaldbomen lijken altijd groen aan de takken te blijven. Maar
ook deze gaan slechts een bepaalde tijd mee. Hooguit een jaar of vier. Er zitten
altijd wel naalden aan een boom, zodat dennen en sparren eeuwig groen lijken.
Hoewel naalden zo gevormd zijn dat ze zo weinig mogelijk vocht verdampen,
zorgen naaldbomen met jaarrond groen voor een grotere wateronttrekking uit de
bodem dan loofbomen, die ruim de helft van het jaar in rust zijn. De levensprocessen van naaldbomen gaan door zolang er geen vorst intreedt. Dat geldt ook voor de
conifeer in de tuin: ze drogen de grond uit voor andere planten.
De herfst is ook de tijd van de bessen
en de bramen. De zomer moet wel
voldoende warm geweest zijn om ze
te laten rijpen. Sommige bessen zijn
pas lekker als de vorst erover gegaan is,
zoals de blauw berijpte bessen van de
sleedoorn. De meeste bessen
kunnen wij mensen beter overlaten
aan de vogels die beschermd zijn tegen
de gifstoffen. De meeste bessen zijn
rood of paars: dat is de kleur die vogels
het beste kunnen onderscheiden.
Bomenvol oranje lijsterbessen.
Ze hangen rood in meidoorns, rood en
paars in de vuilboom en de
Amerikaanse vogelkers.
Voor vogels een waar Luilekkerland.
Zo is de jaarcirkel rond, de rust keert
weer in plantenland wachtend op het
sein van een nieuw voorjaar.

Lijsterbes - Sorbus aucuparia

Sleedoornbes

Vuilboombes
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De nieuwe muskuseend van Anna’s Hoeve
“Wiggy Wiggelstaart”
Wil Vermeer

Verschillende foto’s
van Wiggy

In het voorjaar van 2015 berichtte ik over de eend “Ducksie” die gevlogen is en niet
is teruggekomen. Dit jaar zit er sinds het late voorjaar weer een nieuwe
muskuseend bij de Bergvijver, een woerd. Waarschijnlijk wilde iemand hem kwijt
of vond dat hij in Anna’s Hoeve een beter leven heeft.
Begin augustus zag ik de eend aan het einde van een regendag. Hij probeerde ’s
avonds toch nog de beperkte veren op z’n rug te ordenen. Dat lukte niet erg.
Zijn huid bleef zichtbaar. Ook zag ik al eerder dat de veren van z’n rechterkant zijn
afgeknipt op 3 stuks na. Ik maakte me zorgen over het dier. Ik besloot de mensen
van de Dierenambulance te bellen, met de vraag of zij mogelijkheden zagen om
deze eenling naar een gezellige kinderboerderij of zo te vervoeren.
Het vogelhospitaal in Naarden werd om advies gevraagd door hen. Zij meldden
terug, dat wanneer een vleugel afgeknipt is, deze niet meer aangroeit.
De eend was hoogstwaarschijnlijk in de rui nu, vandaar het slechte verenpak.
Een plek in een kinderboerderij bleek helaas geen optie, men heeft daar meestal
genoeg watervogels. Alleen als de eend het in de winter moeilijk krijgt, dan is er
altijd hulp mogelijk.
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Bij een volgende bezoek aan de vissersplek trof ik een vriendelijke visser aan, die
mij wat meer kon vertellen. Wiggy houdt graag de sportvissers gezelschap, die goed
voor hem zorgen, gezien zijn gewicht, dat aanzienlijk toegenomen was die laatste
weken! Een aantal weken terug zag hij er veel verfomfaaider uit. Zijn verenpak
wordt langzaam mooier vanaf zijn kop richting de staart, die vrolijk kwispelt, als je
hem bezoekt met goede bedoelingen. Vandaar dat ik hem de naam “Wiggelstaart”
heb gegeven. Ook begreep ik van de visser dat twee medewerkers van GNR van
deze eend afweten.
Begin september zocht ik Wiggelstaart weer op met wat brood en
constateerde, dat hij al veel beter in zijn veren zit!
Hopelijk kan hier nog eens een vrouwtje voor Wiggy worden bijgeplaatst!
Wie weet? In de winter is het geen pretje voor hem daar alleen. Maar het kan ook
zijn dat hij dan naar elders gaat vliegen, net als zijn voorganger.
Nog inhakend op wat Eldertje van Loenen in Koerier nummer 4 van 2015
opmerkte, nl dat deze eenden ook voorkomen bij een vijver voor een flat in Soest:
ik heb ze daar inderdaad in de jaren vóór de tijd van “Ducksie”, de witte
muskuseend, ook al gezien.

Rob van ‘t Hoff
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Japanse duizendknoop, een nare superwoekeraar in
verleidelijke vermomming
Van de redactie
Voor de argeloze toeschouwer een
mooi bloeiende plant, maar bij nadere
kennismaking ontpopt de Japanse
duizendknoop zich als een
alles-overwoekerende en verdringende,
bijna niet tebestrijden plant. In staat
om je huis via scheuren in de
fundering binnen te groeien en door
asfalt heen te breken. Zie je hem dan
zit er in feite maar één ding op: meteen
in actie komen en weghalen wat je
kunt. En vooral: zorgen dat hij niet
gaat bloeien. En dat steeds opnieuw
doen zodra hij weer de kop opsteekt.
Gerard Peet spotte deze woekerplant
in 2012 in de groenstrook van het
parkeerterrein van Anna’s Hoeve.
Gerard noemt de Japanse
duizendknoop ´een van de
vreselijkste horror-planten die er
bestaat´. Naast de onvoorstelbare
groeikracht laat de plant zich zelfs niet
uitroeien met round-up, een gemeen
chemisch bestrijdingsmiddel.
Let je er eenmaal op dan zie je deze
plant op allerlei ongewenste plekken
opduiken. Zo rukt hij op in voor en
achtertuinen bij mij in de straat en ook
op de Zuiderheide kwam ik deze plant
tegen, bedrieglijk leuk bloeiend.

dapper met deze klus verder.
Gerard hield vanaf de start het aantal
werkuren bij, er is in de jaren 2012 tot en
met 2015 aan bestrijding van de Japanse
duizendknoop 74 uur gewerkt.
In 2014 telde Gerard ook het aantal
plekken waar de plant werd afgeplukt of
uitgegraven. Bij een actie eind juli werd
op 1200 plekken wat verwijderd.
Tel je alle keren dat een plantje werd
uitgestoken bij elkaar op, dan zijn er in
2014 zo’n 7700 planten verwijderd!
In 2015 werd negen keer alles
weggehaald. Het maximaal getelde
aantal plekken tijdens één keer weghalen
was nu 800 (begin juni).
Sinds 2013 is er dus duidelijk vooruitgang
geboekt. Maar het duurt nog wel enkele
jaren voordat alle wortels zijn uitgeput en
afgestorven.

In Anna´s Hoeve startte de bosploeg
direct na de ontdekking in 2012 met
handmatig verwijderen. Ook buiten
de gewone werkmiddag van de
bosploeg gaan sommige mensen
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Hoe herken je Japanse duizendknoop?
De Japanse duizendknoop is een diep wortelende vaste plant, met een lange
holle stengel van 0,5-3 m lang met zijtakken en 5-12 cm grote bladeren eraan.
De plant vormt stevige wortelstokken. In de winter sterft hij bovengronds af.
De stengel is opgebouwd uit compartimenten, zoals bij bamboe.
Op de knoop daartussen vormt zich een zijtak en een blad. Ook de zijtakken
zijn op deze wijze verder onderverdeeld. De stengel is groen met rode
vlekjes. De plant bloeit in augustus en september met crémewitte, soms
witroze, bloempjes.
Wat is er op tegen om deze plant te laten groeien?
De plant is sterk woekerend en, zodra hij gevestigd is, vrijwel onuitroeibaar.
Hij verdringt andere kruiden en struiken. Internationaal wordt hij tot de
honderd meest expansieve exoten gerekend. Kan door scheuren in beton en
asfalt heen groeien. Er zijn geen insecten of schimmels die er noemenswaardig
van eten (hooguit nectar), waardoor de plant niet in zijn opmars wordt gestuit.
Doordat er geen insecten van leven ontstaat voedselgebrek voor vogels en
kikkers in een ondergroei met Japanse duizendknoop.
Hoe bestrijd je Japanse duizendknoop?
Door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen is
de plant moeilijk te doden als hij eenmaal voet aan de grond heeft gekregen. Je
moet vooral voorkomen dat hij voet aan de grond krijgt.
Uitgraven is wel arbeidsintensief: wortels kunnen tot 3 meter diep zitten en als
een stukje van 1 cm niet wordt meegenomen komt de plant weer terug.
Alle reden dus om te zorgen dat je de boel ‘klein’ houdt. Verwijderen en
vernietigen is bijna een illusie. Beheersen is het motto en dat op zich vergt al
flink wat energie. Je zult er in de groeitijd wekelijks mee aan de slag moeten.
Professionele bestrijding combineert drie tactieken in een meerjarenplan:
maaien en afvoeren (niet naar de composthoop!), in de winter bedekken met
een flexibele, niet-lichtdoorlatende materie en chemisch bestrijden met
glyfosaat (Roundup). Dit giftige middel verzwakt de plant, maar hij gaat er
helaas niet door kapot. Het gebruik van glyfosaat (roundup) is wel omstreden,
het is een giftige stof.
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Op 29 oktober 2016 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 29 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!
Het belooft een spannende belevingstocht door donker Anna´s Hoeve te worden.
Activiteit: avondwandeling door Anna’s Hoeve
Datum: zaterdagavond 29 oktober
Aanvangstijd: vertrek om 20.30
Eindtijd: rond 21.45
Vertreklocatie: parkeerplaats tegenover voormalig huisje Anna’s Hoeve
Kosten: gratis
Opgeven: opgeven is niet nodig
Opmerkingen: zorg voor stevige schoenen
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Handige informatie

GNR beheer en toezicht: 035-6214598
Politie: 0900-8844
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Websites:

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

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve,
meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar
webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de
nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Digitale Koerier

U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen, dan ziet u hem geheel in kleur.
Stuur een e-mail naar webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’.
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten!

Plattegrond van Anna’s Hoeve
1. Speelweide
4. Voormalig huisje Anna
2. Speelweidevijver
5. De Berg
3. Witte strandje en Oude poel 6. Bergvijver
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7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel
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Anna’s Hoeve

Koerier

1

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

Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per
jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via
koerier@annashoeve.nl of schriftelijk via het postadres van de vereniging,
zie onderaan deze bladzijde.
Druk: 		
e-mail :		
Foto kaft:

De Toekomst, Hilversum
koerier@annashoeve.nl
Martina Evers

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

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 rustige recreatie.
Daartoe voert zij regelmatig overleg met gemeenten en organisaties, zij volgt de
ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, onderhoudt contacten met
water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, en werkt mee
aan beheer en schoonmaakacties.
Website:
www.annashoeve.nl
e-mail website: webmaster@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven

Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden.
Ook donateurs zijn van harte welkom. Informatie en aanmelding per mail:
ledenadministrati@annashoeve.nl of per telefoon: 035 683 0042.
Gelieve wijzigingen in uw gegevens, zoals een verhuizing, ook door te geven per
post of aan bovenstaande e-mail.
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Jaargang 33 Van de redactie
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De blaadjes zijn weer van de bomen gevallen en de winter komt snel dichterbij.
Het wordt steeds kouder en het bos wacht op een nieuwe zomer. Toch zijn er
bomen die de hele winter groen blijven en ook mossen blijven zichtbaar zolang de
sneeuw nog niet is gevallen.
De redactie is al in winterstemming. Zo lopen wij dit keer een tocht over onder
andere de wintersportallee. Daarnaast heeft Rob van ‘t Hoff een prachtige tekening van de natuur van Anna’s Hoeve in de sneeuw en zijn er ook twee foto’s van
schaatsende mensen. De winter is een ideale periode om terug te kijken naar het
afgelopen jaar. Zo is er ook dit jaar veel afval opgeruimd door een grote groep
vrijwilligers. 2016 was een zeer bewogen jaar en zowel vrijwilligers als het bestuur
hebben zich weer flink ingezet voor Anna’s Hoeve. Het is tijd om vooruit te kijken
naar volgend jaar en hopelijk wordt volgend jaar weer net zo’n actief jaar als dat het
dit jaar was. Uw inzet daarbij wordt enorm op prijs gesteld!
Dinanda Dop
Elze Mulder
Martina Evers
....................................................................................................................................................

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
Anneke Reijn, secretaris, 		
voorzitter@annashoeve.nl | 035 683 5031 secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042
Egbert Leijdekker, penningmeester,
penningmeester@annashoeve.nl |
06 8356 7957

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg,
bosploeg@annashoeve.nl | 035 683 3007

Correspondentie kunt u richten aan: secretaris@annashoeve.nl
of aan: Oude Amersfoortseweg 315, 1212 AG Hilversum
.....................................................................................................................................................................
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Van het bestuur

Hans de Ridder,
Interim-voorzitter

De VBAH, hoe verder

De VBAH bestaat ruim 30 jaar en heeft in die jaren bijgedragen aan het in stand
houden van de natuur en het bevorderen van recreatief gebruik van het gebied
Anna’s Hoeve.
Vissen in de vijver, dwarsliggen bij het plan Ruijssenaars (bouwplannen 2001 met
woningen geprojecteerd tot in natuurgebied Anna’s Hoeve, en nieuwe sportvelden
in een rij langs de spoorbaan), meedenken met de nieuwe waterzuivering,
aanpassen recente bouwplannen Anna’s Hoeve; allemaal voorbeelden van
inspanningen door de tijd.
Op dit moment houden wij ons bezig met de HOV. Het provinciale inpassingplan
van de HOV wordt door ons bestreden, tot aan de Raad van State toe.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) besloot hiertoe op 19 oktober 2016.
Op het moment dat u deze Koerier leest is het bezwaarschrift ingediend.
Dit inpassingsplan heeft ook invloed op de omlegging van de Weg over Anna’s
Hoeve. Wij blijven strijden totdat het PIP definitief is. Recreatie en natuur moeten
samen kunnen gaan. Hopelijk kunnen we dit doen samen met GNR en
de gemeente.
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Maar daarnaast:
Het aantal leden loopt terug, het is moeilijk vrijwilligers te vinden om onze stand
bij de uitmarkt te bezetten. De ALV werd slechts door 15 personen bezocht.
Er zijn nog maar vier bestuursleden en niemand meldt zich aan om het bestuur te
versterken. Doet het huidige bestuur iets niet goed? Dat willen we graag met u op
de komende ALV bespreken.
Grote bedreigingen, na de HOV, zijn er op dit moment niet in de pijplijn,
tenminste voor zover we weten. Wat houdt dit in voor de Vereniging?
Dat willen wij graag met de ALV bespreken.
Wat moeten we de gemeente voorstellen over de herinrichting van het gebied
zonder het deel om het Ecoduct dat zal worden afgesloten. Ook op deze mogelijke
uitkomst moeten we ons voorbereiden en dat willen we met de ALV bespreken.
Twee bestuursleden zijn intussen meer dan 10 jaar actief. Na tien jaar is vers bloed
nodig. Beide bestuursleden stellen hun plaats in het bestuur beschikbaar.
Uw huidige waarnemend voorzitter heeft al op de vorige ALV aangegeven dat hij er
een punt achter wil zetten. Wie neemt deze twee plaatsen over?
Ik hoop snel een opvolger te kunnen inwerken.
Sowieso hebben we te weinig bestuursleden. Er is al een jaar een vacature voor een
algemeen bestuurslid. Ook dat willen we graag met de ALV bespreken.
Ik hoor graag van u, liefst voor de ALV.

Foto’s van het schaatsen en sleeën in Anna’s Hoeve van Dinanda Dop (2012)

5

Speuren naar het verleden in de grond van Anna’s Hoeve

Dinanda Dop

Anna’s Hoeve bestaat al sinds 1932 en in al die jaren kunnen mensen verschillende
dingen onbewust hebben achtergelaten, verloren of zelfs bewust verstopt.
Samen met Jan Dop en zijn metaaldetector ging ik uitzoeken of er waardevolle
spullen te vinden zijn in Anna’s Hoeve. Wij begonnen te kijken inde buurt van de
nu niet meer bestaande camping De Molshoop. De kans is groot dat hier iets
boeiends achtergelaten kan zijn. Jan zet zijn metaaldetector aan en het apparaat
begint al gelijk herrie te maken. Jan legt uit: “Er zijn twee soorten tonen die het
apparaat maakt. Een lage toon geeft aan dat het om ijzer gaat, een hoge toon gaat
meer de zilverkant op. IJzer betekent voornamelijk spijkers en schroeven.”
Als je eenmaal gaat zoeken neem je een specifiek gebied in je hoofd dat je gaat
afzoeken. Wij kozen een mooi gedeelte waar zand lag. Hier begon onze speurtocht.
Zodra er hoge en harde tonen kwamen, ging Jan geconcentreerder zoeken.
Jan maakte steeds kleinere rondjes met de metaaldetector tot hij ongeveer wist
waar het voorwerp moest liggen. Op de metaaldetector kun je zien hoe diep het
voorwerp ligt. Hoe dichter onder het oppervlak, hoe harder de toon.
Hoe dieper het voorwerp, hoe minder snel je het voorwerp zult vinden.
Wij zochten daarom alleen dingen die maximaal 30 cm diep liggen. Bij het eerste
voorwerp dat ons interessant genoeg lijkt begint Jan te graven en legt alle zand
netjes op een hoopje. Hij gaat op zijn knieën zitten en nadat hij heeft gecontroleerd
of het voorwerp nog in het gat ligt of in het bergje zand, begint hij alle zand terug
te gooien in het gat. Telkens voor hij het zand teruggooit houdt hij het zand even
voor de detector. Helaas vonden wij alleen maar aluminiumfolie bij deze eerste
poging. Toch stopt Jan dit in zijn zak.
Als je met een metaaldetector te werk gaat
heb je een (schriftelijke) vergunning nodig
van degene die de grond bezit. Anna’s
Hoeve – en daarbij ook het terrein van de
Molshoop - is officieel van GNR en Jan
heeft een vergunning van GNR.
Dit betekent dat hij in alle gebieden van
GNR mag zoeken en graven, onder
bepaalde voorwaarden. Iemand die zonder
vergunning gaat zoeken kan een boete
krijgen. Bij de vergunning hoort
bijvoorbeeld dat alles wat hij vindt, dus ook
afval, meegenomen wordt. 99% van alle
voorwerpen die worden gevonden is afval.
Het gaat de speurders met een metaaldetector juist om die 1% die waardevol kan
zijn.
6

Jan zoekt met zijn metaaldetector

Na nog eens een half uur zoeken vinden wij iets interessants. Het is een loden
dierenfiguurtje in de vorm van een zwaan (de snavel is omgebogen). Dit lijkt voor
mensen die hier niets vanaf weten niet echt een schat, maar voor een speurder met
een metaaldetector is dit zeker boeiend. Dit dierenfiguurtje kan een stuk
speelgoed zijn uit de 18e of 19e eeuw. Het kan ook een ornament zijn van een
hekwerk. Omdat het figuurtje al jaren in de vochtige grond heeft gezeten, wordt
het even ingesmeerd met olijfolie want anders droogt het figuurtje te snel uit.
Na het schoonmaken gaat het nog een week in de zuurvrije vaseline; dat heeft een
conserverende werking. (foto)
Wij blijven nog een tijdje rond de randen van het zand zoeken en lopen steeds
meer naar het midden. Wij vinden helaas niet veel anders dan clipjes van
bierblikjes (die een heel duidelijke, heldere toon geven) en aluminium stukjes.
Jan en ik besluiten een stukje door het bos te lopen richting Drakenburgh.
Hier vinden wij een 1 cent muntje uit 1950. Jan vertelt dat, gezien het vinden van
lood en het muntje, we ervan uit kunnen gaan dat dit gedeelte ooit een stortplaats
is geweest. Waarschijnlijk is het stro dat vroeger als bodembedekker op de grond
lag hier neergelegd als huisvuil. Soms vallen er tussen het stro in huis weleens
muntjes en andere kleine dingen die meegenomen worden naar de storthoop.
Jan en ik besluiten nog even naar de grote berg te lopen. De grote berg van Anna’s
Hoeve is in 1932 opgeworpen uit het vuil van een stortplaats, een oude “asbelt”.
Hier is bijna geen verschil meer te horen tussen metaal- of zilvertonen. Gelukkig
kan de metaaldetector ingesteld worden zodat hij het metaal niet meer opvangt.
Vlak voordat wij weer naar huis keerden kwam er een man op ons afgelopen. Hij
vertelde ons dat hij al jaren geleden met een metaaldetector in Anna’s Hoeve had
gezocht, maar dat ook hij geen geluk had. Wel vertelde hij ons dat hij op andere
plekken in het Gooi grote schatten had gevonden zoals Griekse en Romeinse
munten.

Loden dierenfiguurtje (zwaan)

1 cent muntje uit 1950
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De herfst is begonnen...

Eldertje van Loenen

Gouden zonlicht schijnt door de kaal wordende takken. Bij het binnenrijden van
Anna’s Hoeve komen de kleuren en geuren je tegemoet. Een roodgouden tapijt van
afgevallen bladeren bedekt de grond. Een luid kabaal: jonge spechten zitten elkaar
achterna. Geritsel op de grond – ijverige merels op zoek naar eten. Laaghangende
mist boven de vijvers.
Staande op de Bergvijverbrug zie ik drie muskuseenden opduiken.
Het is Wiggy Wiggelstaart, geëscorteerd door twee mooie kleinere: een met veel
wit, de ander met veel zwarte veren. Ze komen hun voer opeisen….
Dit jaar heb ik nog maar weinig paddenstoelen gezien. Het zachte weer en maar
weinig regen is denk ik hier de oorzaak van. Wel heel veel kastanjes, eikels en
beukennootjes die de grond bereikten.
De kudde Schotse Hooglanders bij het Laarder Wasmeer is ook weer uitgebreid
met een kalfje. Deze is lekker ondernemend en zoekt zijn eigen weg.
Inmiddels is daar achter de afzetting een groot deel gemaaid. Maar wat een
uitzicht, een kleurenpalet ontvouwt zich. Schitterende wolkenluchten, de zon die
tevoorschijn komt…
De tweede groene berg met daarachter verstopt een deel van de waterzuivering krijgt steeds meer zijn eigen vorm. . Straks kun je van grote hoogte de
nieuwe muziekwijk inkijken, met aan de andere kant dan Anna’s Hoeve – een
heerlijk recreatiegebied, zeker als er een sneeuwlaagje op komt te liggen.
Geniet van al het moois!
De nieuwe berg van Anna’s Hoeve
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Namen in Anna’s Hoeve - Deel 3

Tekst: Elze Mulder
Foto’s:Martina Evers

1 de berg
2 wintersportallee
3 bergvijver
4 bergvijverbrug
5 fazantenveldje
6 stobbenveldje
7 bospoel

De buitenwijken van Anna’s
Hoeve
Nee, dit artikel gaat niet over de
nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve –
het gaat over de elementen in ons
natuurgebied Anna’s Hoeve die min of
meer aan de buitenrand liggen.
Dat zijn onder andere de Berg, de
Bospoel verderop aan de linkerkant van
de Weg, en het zogenoemde
Fazantenveldje.
Ons vertrekpunt is deze keer links van
het clubhuis van Scouting Heidepark,
toepasselijk Bergzicht geheten.
We volgen het pad achterlangs en gaan
even verder schuin naar rechts om de
Berg te beklimmen. Onderweg zie je
altijd wel scherven van servies. Dat
zal nog heel lang zo blijven – het zijn
resten van het vuilnis waaruit de Berg

voor een deel is opgebouwd.
Op die plaats lag al heel lang een ‘asbelt’.
Die belt werd uitgediept; de resten van
het vuilnis en het zand zijn de basis van
de Berg, die verder werd opgehoogd met
grond die vrijkwam uit de Bergvijver.
Op de top van de Berg aangekomen
genieten we eerst een tijdje van het
mooie uitzicht over de Bergvijver en heel
Anna’s Hoeve. Dan dalen we af, maar
niet recht naar beneden, we gaan langs
de Wintersportallee. Dit is een breed pad
dat in zuidoostelijke richting loopt, van
de top van de Berg, door bos en hei, in de
richting van het huidige talud van de A27.
De Wintersportallee is zo’n 300 meter
lang en eindigt ca 100 m voor het talud
van de A27. De naam Wintersportallee
staat op de tekeningen van Dudok zelf,
die waarschijnlijk voorzag hoe de jeugd
in de winter van deze helling dankbaar
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gebruik zou maken. Misschien zelfs
stelde de stadsbouwmeester zich wel
skiërs voor die dicht bij huis zouden
kunnen oefenen voor het echte werk in
de Alpen?
Het begin van de Wintersportallee is
gemakkelijk te vinden, je gaat op de top
van de Berg naar links; hij is te
herkennen aan de beuken aan
weerszijden, al zijn er wel wat verdwenen
in de loop der jaren. Dichter bij de weg
zie je langs het pad ook robinia’s (ook
wel valse acacia’s) met hun prachtige
gegroefde stammen. De Wintersportallee loopt ‘dood’ op de bocht van de Weg
over Anna’s Hoeve waar nu een rood-wit
‘schrikhek’ staat. Dan: de weg oversteken,
daarvoor liefst wat teruglopen zodat je
niet over de vangrails hoeft te klimmen.
Aan de overkant, zo’n 15 meter links van
de slagboom vinden we het vervolg van
de Wintersportallee, nog steeds te
herkennen aan de resterende beuken,
vooral aan de rechterkant.

Veel oudere Hilversummers
denken nog altijd met weemoed
terug aan het sleeën van de Berg af.
In het boekje ‘Anna’s Hoeve – klein
gebied, groot verhaal’, uitgegeven
bij het 20-jarig bestaan van de Vereniging, lezen we een herinnering
van Freek Stegehuis: “De Weg over
Anna’s Hoeve lag er nog niet, waardoor er bij sneeuw naar hartelust
gesleed kon worden. Van de flank
af is menig sleetje in het water van
de Bergvijver geraakt, want sneeuw
en een bevroren vijver gingen
niet altijd samen. Soms ging het
zo hard dat je niet voldoende af
kon remmen. Dan kon je ternauwernood van de slee afkomen en
gleed hij alleen in het water.” Voor
de duidelijkheid: deze route ging
dus niet over de Wintersportallee,
maar direct over de zuidflank.

De berg

10

Vanaf de Berg zagen we zojuist de
Bergvijver liggen, en misschien ook wel
de Bergvijverbrug, op de grens tussen
de Verbindingsvijver en de Bergvijver.
U kunt natuurlijk nog even naar die
brug lopen om van die kant af over de
Bergvijver uit te kijken. Wie weet ziet u
Ducksie de muskuseend nog wel, of één
van zijn kompanen.

vooral eiken. De verklaring voor deze
naam is eenvoudig: voor de oorlog
broedden in dit deel van Anna’s Hoeve
veel fazanten.

Het pad leidt ons weer naar de weg, en
die steken we opnieuw (voorzichtig) over.
We gaan door het klaphek rechtdoor, en
kiezen bij een splitsing voor het iets
oplopende paadje rechts. En zo komen
We vervolgen onze route via de
we uit bij de Bospoel, een idyllische plek
Wintersportallee. Rechts een perceeltje – waar de A27 nu vlak langs raast.
dat helemaal volgegroeid is met berken, In een Koerier uit 1986 vonden we een
links zien we een veldje met vele
impressie van dit plekje, die op blz. 10 te
stobben. Het lijkt me dat we dit wel het lezen is. En met deze poel zijn we weer
Stobbenveldje kunnen noemen. Hier
terug bij één van de spraakverwarringen
stonden voorheen lariksen. Al heel wat waar het eerste artikel in deze reeks mee
jaren geleden werden deze gekapt met begon: deze schrijfster noemt de Bospoel
het idee om de hei hier weer de
‘het Kommetje’. Dat het niet om de Oude
overhand te geven. Dat lukt aardig,
Poel gaat, is af te leiden uit de zin waarin
hoewel de concurrentie van de braam
ze de ‘regenafvoerbuis van de rijksweg’
geducht is.
noemt.
Met deze weemoedige bespiegelingen
beëindigen we onze tocht door Anna’s
Hoeve. De weg terug weet u zelf vast
wel te vinden. Gaat u nog even langs
de Naamloze Bult en stuurt u die leuke
nieuwe naam van de week dan naar de
redactie?

Wintersportallee

Aan het eind van de ‘allee’ zien we de
bank in de hoek van het Heitje.
Vlak voor het Heitje aan gekomen gaan
we even links en dan weer links –
we lopen weer evenwijdig met de A27.
We volgen het pad, gaan over een
greppel, en houden rechts aan.
Links van ons is het Fazantenveldje,
begroeid met heide en groepjes bomen,

Naamloze bult
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Namen in Anna’s Hoeve Mijmeringen uit een oude Koerier

Foto’s:Martina Evers

“Met wandelen gingen we om het Wasmeer heen naar Heidebloem.
In de zandpannetjes zaten toen nog veel patrijzen. Later werd het gebied
afgesloten; er werd te veel vernield. We wandelden toen via ‘het Kommetje’
naar Heidebloem en als we goede zin hadden door naar ‘t Bluk.
Op de terugweg uitrusten bij het Kommetje. Wat was het daar mooi.
Er omheen stonden vijf banken zodat er altijd wel een plek voor ons was.
Een bank die nu triest, doormidden gebroken omhoog steekt was ons
rustpunt. Wat hebben we daar met kinderen en kleinkinderen veel moois
gezien. Voor de kinderen waren de sprinkhanen én de mieren en vooral de
libelles boven het water om veel naar te kijken en als ze heel stil waren kwam
een konijntje of eekhoorn in de buurt, dat vonden ze prachtig. En dan de
vogels. ‘s Avonds leek het wel, als ze nog even gingen baden of hierin een
volgorde was. Eerst de kleintjes, dan de merels en het laatst de vlaamse gaaien.
Als ze ons dan met opgezette kuif aankeken - ze waren niet schuw - vonden wij
dat momenten om nooit te vergeten. Die rust, voordat de rijksweg kwam, was
voor ons een verkwikking.
De dieren raakten wel gauw gewend aan de weg, zodat mijn man en ik toen we
AOW’ers waren, er toch vaak zaten. Nadat het Kommetje een tijd door de lage
waterstand bijna droog stond groeide er zelfs een gentiaan in. Die, nadat we
hem zaterdags nog bewonderd hadden, zondags door één of andere
natuurvriend (?) uitgestoken was.
Na het inbrengen van de regenafvoerbuis van de rijksweg kwam er weer water
in, tot genoegen van kevertjes, libelles en andere insecten. Afgelopen zomer
waren er ook weer kikkers. Helaas is ons mooie plekje een puinhoop geworden.
Hoe ze zoiets moois en een rustplek vooral voor oudere mensen tot zo'n ruïne
gemaakt hebben is mij een raadsel. Hebben ze er wel eens gezeten als de berken
die in en aan de waterkant groeien zaad hadden en dan door hele zwermen
staartmezen werden bezocht. Wat een fantastisch gezicht, het kwieke
bewegen van dat kleine vogeltje met zijn grote staart. Zelfs kwam er een
enkele keer een wielewaal. Die hadden hun vaste plek ergens in het bos tussen
spoorlijn en vijvers in.“
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Bospoel

Afwatering van de Rijksweg

Bospoel
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Terugblik op Nacht van de Nacht
Onder een mooie sterrenhemel bezochten 35 deelnemers de Nacht van de
Nacht-activiteit in Anna’s Hoeve. Na een kort gedicht over vallende sterren gingen
twee groepen met drie gidsen Anna’s Hoeve in het donker beleven.
Halverwege stond een vierde gids op hen te wachten om een spannende
Gooise legende voor te lezen. Op verschillende plekken luisterden we naar
geluiden, beproefden we onze tastzin en vergeleken we de geuren van bomen –
alles in het donker. Na deze rondtocht was er wat te drinken en een plak koek, en
werd er nog even gezellig nagepraat bij de sfeervolle verlichting met kaarsjes onder
de kastanjebomen.

Rob van ‘t Hoff
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Winter in het bos

Tekst: Christine Tamminga-Smeulders
Foto’s: Martina Evers

In de koude en donkere winterperiode lijkt het natuurleven helemaal stil te liggen.
Toch is dat slechts schijn. Inderdaad, de kikkers en salamanders zitten op een
verdekt plekje roerloos te soezen tot het warmer wordt. Ze kunnen door de kou
gewoon niet bewegen. Veel planten zitten onder de grond of hebben zaad dat te
popelen staat tot de eerste warme zonnestralen sterk genoeg zijn om het uit te
laten uitlopen. Veel insecten overwinteren als een dicht omzwachtelde pop in een
boomholte.
Toch is er zeker nog leven te bespeuren. Bomen met leerachtige bladeren die het
jaarrond blijven hangen wapenen zich bij extreme kou door helemaal samen te
vouwen. Ze lijken zo dor alsof ze eraf zullen vallen. Als de zon toch een beetje
warmte brengt dan ontplooien ze zich weer en koesteren ze het gele licht.
Bekijk op een koude winterdag maar eens de bevroren en de warmere kant van
een rododendron: de bladeren hangen aan beide kanten anders, afhankelijk van de
plaatselijke temperatuur: slap of fier rechtop en uitgevouwen.

Mossen

Zolang de vorst niet al te streng is en er geen dikke pakken sneeuw liggen, is er
genoeg groens te zien. Mostapijten in allerlei groentinten fleuren het sombere
bos op. Mossen houden meer van vochtige omstandigheden dan van droogte.
De plantjes kunnen vocht uit de lucht opnemen, omdat ze een huid hebben van
slechts een cellaag dik. Ze moeten zich tegen al te droge omstandigheden wapenen
door ineen te krimpen. Deze kleine plantjes hebben wel worteltjes. Die hebben ze
nodig om vast te blijven zitten aan de boom of de bodem waarop ze zitten.
Deze wortels kunnen geen water uit de bodem omhoog zuigen zoals bij bomen en
de gewone planten. Als ze verdroogd zijn kunnen ze heel snel weer opkrabbelen als
het regent of er toevallig een druppel water op ze valt. Dat kun je zelf uitproberen
door wat water over een verdord mospolletje te gieten: het wordt spontaan groen
en fris. Bloemen zullen ze nooit hebben. Dat is voorbehouden aan hogere planten.
Mossen en ook varens hebben een andere manier van voortplanten, die al veel
eerder ‘ontdekt’ was in de evolutie.
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Deze soorten maken sporendoosjes die
elk een massa sporen kunnen uitstoten.
Bij veel mossen staat dat doosje op een
steeltje: het sporenkapsel. Die geven aan
moskussens een rode gloed.
Hieruit waaien de minuscule sporen om
zich over de omgeving te verspreiden.
Bij varens zitten die sporen als kleine
bruine hoopjes of streepjes onderaan de
bladeren. De bladeren van de meeste
varens zijn te slap en te groot om de
winter te overleven. Ze sterven in het
najaar af als bruine velden onder de
bomen.
Mossen groeien vooral op takken en
boomstronken die dood op de grond
liggen. Op levende bomen vooral aan de
onderkant van de stam en verder langs
paden waar de grond net iets hoger is.
In Anna’s Hoeve komt veel Groot
laddermos voor dat een lichtgroene
kleur heeft en Ruig haarmos, dat uit
sterretjes lijkt te bestaan, maar geen
sterretjesmos heet. De leuning van de
brug naar de parkeerplaats is begroeid
met fluweelzacht groen: Klein
sikkelsterretje.

Korstmossen

Veel boomstammen in Anna’s Hoeve zijn
grijsblauw gekleurd: dat zijn korstmossen die in een dunne laag boomschors bevolken. Hoewel ze mossen
heten zijn ze totaal verschillend van
de echte mossen. Ze bestaan uit een
verbond van twee verschillende soorten
organismen die naar ieders tevredenheid
met elkaar samenleven. De ene soort,
een alg, die bladgroen heeft levert met
behulp van het zonlicht de voedingsstoffen. De andere, een schimmel, zorgt voor
de nodige mineralen uit het materiaal
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waarop ze groeien. Zo is deze symbiose een succes: een korstmos.
Ze kunnen overal groeien: op boomstammen, stenen, stoepen en zelfs op de meest
extreme plaatsen zoals in een hete vulkaankrater. In ons bos zien we ze het meest
op eik, wat dikkere berken en in de groeven van de schors van naaldbomen.
De stammen zien er dan licht groenigblauw uit. Soms zit er een tweede laag
korstmos overheen van anders gekleurde rozetten. Knalgele plakkaten hebben
een voor de hand liggende naam: dooiermos. Waar de hei van het geitenweitje
open plekken laat, staan andere korstmossen: bekertjesmos. Het vormt lichtgroen
bespikkelde kelkjes. Rendiermos hoort ook bij deze categorie. Dat is het mos dat in
wolken in kerststukjes gebruikt wordt. Eigenlijk helemaal geen mos, het heet alleen
zo. Een scheefgroeiende berk in het berkenlaantje heeft onderaan een tuintje met
bekertjes van allerlei grootte.

Organismen op bomen

Bekijk eens een boomstam, vooral als het een eik is. Berk en sommige
naaldbomen kan ook. Wat opvalt is dat de korstmossen en mossen aan verschillende kanten van de stam en van boven tot onder niet overal dezelfde zijn.
Dat is een gevolg van de verscheidenheid aan microklimaat dat rond een boom
heerst. De zonkant is meestal warmer en droogt eerder op dan de noordzijde waar
de zon nooit zal schijnen. Zo gevoelig zijn soorten voor de omstandigheden, zodat
ieder zijn eigen plekje inneemt.
Onderaan de stam tot ongeveer een
halve meter hoog is er een andere
reden. Plassende honden zorgen voor
een zeer plaatselijk stikstofrijk milieu.
Zeker bij straatbomen is goed te zien
dat het onderste deel een andere kleur
heeft dan hogerop de stam.
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Verslag zwerfvuilacties 2016
Ook in 2016 is weer drie keer een actie gehouden om zwerfvuil op te ruimen in
Anna’s Hoeve. Alle keren dankzij een groot aantal enthousiaste deelnemers met
heel goed resultaat. In totaal hebben we tijdens de acties 210 uur gewerkt aan het
schoonhouden van Anna’s Hoeve, 5 uur meer dan het jaar ervoor.
De eerste actie was op 16 april. We ruimden met 42 mensen op en zorgden voor
afvoer van 41 volle vuilniszakken, een deur (huh?, ja echt, een hele deur!) en dump
van een badkamerverbouwing (ja serieus: stukgeslagen tegels, cement enz.) en nog
wat losse rommel en een folderdump.
Op zaterdag 2 juli gingen we weer twee uurtjes aan de slag, ditmaal met 29
personen. De hoeveelheid zwerfafval viel relatief gezien mee: 17 zakken allerhande
klein spul, een verroeste wieldop, een slaapmatje en weer wat badkamertegels.
Op 17 september kwamen we voor het laatst in actie dit jaar met 34 mannen,
vrouwen en kinderen. Samen haalden we deze keer 30 vuilniszakken troep, een
fiets, een kapotte magnetron en een stoel weg uit de natuur. Tot de vangst
behoorden ook zaken als verschillende sokken, een fleece-vest, dakpannen, een
folderdump en een bankpasje (dat retour is gestuurd aan de bank).
Wat opviel dit jaar was dat er weinig grote brokken vuil werden gevonden, zoals in
het verleden behoorlijk het geval was. Misschien is dit het resultaat van onze
terugkerende acties, en hopelijk is het ook wel een algemene ontwikkeling.
Laten we hopen dat het steeds verder de goede kant opgaat!
Wat onveranderlijk is, is de goede zin om buiten te werken, de onderlinge
saamhorigheid, de gezelligheid en het bijkletsen. Onze dank gaat ook uit naar de
gemeente Hilversum die altijd bereid is het verzamelde vuil op te halen en
Versa Welzijn die ons na afloop van elke actie steevast onthaalde op koffie/thee met
koek in Grand Café Sint Joseph.
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Handige informatie

GNR beheer en toezicht: 035-6214598
Politie: 0900-8844
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Websites:

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

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve,
meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar
webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de
nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Digitale Koerier

U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen, dan ziet u hem geheel in kleur.
Stuur een e-mail naar webmaster@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’.
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten!

Plattegrond van Anna’s Hoeve
1. Speelweide
4. Voormalig huisje Anna
2. Speelweidevijver
5. De Berg
3. Witte strandje en Oude poel 6. Bergvijver
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7. Heitje
8. Geitenweitje
9. Nieuwe poel
10. Bospoel
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