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Colofon  
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt drie 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:   De Toekomst, Hilversum 
e-mail :  koerier@annashoeve.nl
Foto kaft: 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:  
ledenadministratie@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. 

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve 
e.o.
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Jaargang 34 - 
                          nummer 

2017
1Van de redactie

Er valt weer heel wat te melden over Anna’s Hoeve in deze Koerier.  
De ledenvergadering komt er weer aan, waarvoor wij u van harte uitnodigen.  
Het bestuur gaat in gesprek met wethouder Voorink.  De wethouder komt ook 
helpen bij de schoonmaakactier op 22 april. Bij die gelegenheid kunt u ook met 
hem van gedachten wisselen over uw wensen en ideeën voor Anna’s Hoeve. Op 
bladzijde 6 en 7 staat een weergave van de resultaten van de brainstorm die op  
7 mei werd gehouden. Natuurlijk is er ook weer een vrolijk verhaal van Eldertje en 
de muskus-eenden maken in deze uitgave hun comeback. Daarnaast vertelt  
Christine een interessant verhaal over zoutminnende planten en hebben wij een 
paar spelletjes uitgezocht voor (groot)ouders die met de (klein)kinderen in Anna’s 
Hoeve gaan wandelen. 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

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

Inhoud
Van het bestuur       blz 2
Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering   blz 3
Zouminnende planten      blz 4
Wensen van de leden voor de herinrichting van Anna’s Hoeve blz 6
Er vrolijk op uit!       blz 9
Ziggy, de nieuwe muskuseend van Anna’s Hoeve   blz 10
Een korte toelichting bij het financieel jaarverslag   blz 12
Rectificatie artikel metaaldetector - Koerier 2016-4   blz 12
Bosploeg in 2016       blz 13
Rob van ‘t Hoff       blz 14
Spelletjes in het bos      blz 15
Zwerfvuilactie 2017      blz 16

Dinanda Dop
Elze Mulder

Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
voorzitter@annashoeve.nl | 035  683 5031

Egbert Leijdekker, penningmeester, 
penningmeester@annashoeve.nl | 
06 8356 7957

Anneke Reijn, secretaris,          
secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042

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

Sinds de laatste Koerier op uw mat is gevallen zijn er niet veel ontwikkelingen 
geweest in de zaken die ons het meest bezighouden: de komst van de HOV en de 
eventuele verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve. Ons bezwaarschrift tegen de 
route van de HOV en de wegverlegging is nog niet door de Raad van State 
behandeld op het moment dat ik dit schrijf. 

Wel was er op 11 januari een vergadering van de commissie Verkeer en Beheer van 
de gemeente. Een van de punten van bespreking daar waren de herinrichtings-
plannen voor het natuurgebied Anna’s Hoeve.  Jelle Harder heeft in die 
vergadering als inspreker de aanwezige raadsleden nog maar eens gewezen op 
het collegevoornemen uit 2014: de inwoners zouden meer dan voorheen moeten 
worden betrokken bij plannen en ideeën voor hun directe omgeving. Jelle gaf de 
commissieleden in dit verband het advies om, als het gaat om het gebied Anna’s 
Hoeve, vooral ook de Vereniging eens te raadplegen.  

Als u dit leest is er intussen een bijeenkomst met wethouder Voorink geweest, 
nieuws daarover kunt u lezen op onze website.  

Elders in de Koerier staat een overzicht van de brainstorm van verenigingsleden 
over de herinrichting van Anna’s Hoeve. Graag hierop uw commentaar.

Het bestuur van de vereniging heeft nieuw bloed nodig!

In de vorige Koerier heb ik een dringende oproep gedaan om versterking van het 
bestuur van onze vereniging. Jammer genoeg  zijn daar nauwelijks reacties op  
gekomen.  Ik herhaal die boodschap hier daarom nog maar een keer. Wij hebben 
heel hard nieuwe mensen nodig om ‘de kar te trekken’. Zonder dat zie ik de  
toekomst somber in. Kijkt u ook eens rond in uw familie- of kennissenkring – 
misschien is daar iemand die zich best voor Anna’s Hoeve zou willen inzetten, ook 
al is hij of zij (nog) geen lid van de Vereniging. 

Hans de Ridder, 
Interim-voorzitter

Voor de redactie van de Koerier geldt hetzelfde als voor het bestuur: we hebben 
hard nieuwe mensen nodig. Met het vertrek van Martina Evers is de redactie  
geslonken tot twee leden: Dinanda Dop en Elze Mulder. Nogmaals de dringende 
vraag dus: bent of kent u iemand die de redactie zou kunnen versterken, stuur dan 
een berichtje aan koerier@annashoeve.nl of bel Elze Mulder, 06 2835 1621. 
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Hans de Ridder, 
Interim-voorzitter

Donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur 
Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71
Agenda 
1. Opening door de interim-voorzitter;
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Notulen van de vergadering van 7 april en 19 oktober 2016;
4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017;
5. Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2016;
6. Benoeming kascommissie 2017; 

De kascommissie 2016 bestaat uit Ruud Bochardt en Mijns Verhoeven met als 
reserve Carolien Jansson. Ruud Bochardt is aftredend.

7. Voorstel wijziging huishoudelijk reglement; 
8. Algemeen jaarverslag 2016 + Jaarplan 2017;
9. Wat zijn de wensen van de Vereniging voor de Herinrichting;
10. Vacature Voorzitter en Algemeen bestuurslid; 

Twee bestuursleden maken al meer dan 10 jaar deel uit van het bestuur.  
De waarnemend voorzitter heeft al op de vorige ALV aangegeven dat hij er een  
punt achter wil zetten. Ook de overige bestuursleden overwegen hun bestuursfunctie 
neer te leggen. 

11. Toekomst van de Vereniging; 
Het bestuur wil tijdens deze vergadering de volgende punten ter discussie brengen: 
1) Doet het huidige bestuur iets niet goed omdat er niemand mee helpt om de kar te 
trekken? 
2) Wat doen we als vereniging als het HOV/traject is afgerond?   
Anna’s Hoeve is opnieuw ingericht, de HOV en de nieuwe weg liggen  er.  
Wat gaat een bestuur dan doen?   Wat verwachten de leden van de Vereniging in de 
toekomst?

12. Rondvraag;
13. Sluiting van de vergadering; 
14. Borrel.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de stukken Algemene 
Ledenvergadering, om praktische redenen, niet meer in de Koerier opgenomen.  
De notulen, verslagen en wijzigingen van punt 3, 4, 7 en 8 zijn te raadplegen op de 
website www.annashoeve.nl (zie menu Vereniging).  

Lukt het u niet de stukken zelf te downloaden en/of te printen,dan kunt u ze ook 
opvragen bij Egbert Leijdekker, telefoon 06 8356 7957, e-mail  
penningmeester@annashoeve.nl.  Hij stuurt u de stukken dan graag toe.

Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering
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Zoutminnende planten

Wat heeft een verhaal over zoutminnende planten met Anna’s Hoeve te maken? 
Er is hier toch in de verste verte geen zout water te vinden. 
Zelfs voordat de Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee tot IJsselmeer omvormde kwam 
het water bij een springvloed nooit tot aan Hilversum. 
De invloed van de zee is dicht bij de kust van het huidige Gooimeer nog wel in de 
plantengroei terug te vinden. Soorten als parnassia, teer guichelheil, duindoorn en 
schorrezoutgras zijn aan beide kanten van de Stichtse Brug te vinden en 
herinneren aan tijden van weleer toen de zee er tegen de kade klotste. 
Het duurt dus tientallen jaren voordat alle zout uit de bodem is weggespoeld.

Toch zijn in Anna’s Hoeve - net als overal in de door mensen beïnvloede omgeving 
- zoutminnende planten te vinden. Deze profiteren van het strooien van 
wegenzout langs vrijwel alle wegen in en buiten de stad. In de goten verzamelt het 
zoute water zich, zodat in de randen ervan speciale planten kunnen groeien. 
De planten die deze randen van het leefgebied opzoeken zijn bestand tegen de daar 
heersende extreme omstandigheden en kunnen het zoute milieu verdragen. 
Veel andere planten kunnen dat niet. Zout is voor hen een boosdoener. 
Wegbermen en stoepranden zijn een toevluchtsoord voor halofyten ofwel 
zoutminnende planten. Zij hebben een mechanisme om het overtollige zout kwijt 
te raken door bladeren met teveel zout af te stoten. Andere soorten - ook wel 
succulenten of vetplanten genoemd - hebben dikke vlezige bladeren en stengels die 
veel water bevatten. Zo’n voorbeeld is muurpeper. Dit vormt in de zomer langs de 
(snel)wegen kilometerslange tapijten met gele bloemen. Het is een laagblijvende 
plant. Andere hogere soorten vinden de omstandigheden hier te  zout en te warm.  
De  banden van de auto’s zorgen voor een uitstekende verspreiding. 
Daarom zie je in de middenberm lang achter elkaar steeds dezelfde planten staan. 

Christine Tamminga-Smeulders

Muurpeper
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Christine Tamminga-Smeulders
Een plant die weinig opvalt maar als 
je hem eenmaal kent overal blijkt te 
staan is de hertshoornweegbree. 
Hij groeit op stenige plaatsen langs de 
weg zoals middenbermen en randjes 
die bestraat zijn, waar andere planten 
geen kans krijgen.
Je moet er eens naar zoeken: prachtige 
rozetten van wel 40 smalle bladeren 
en bloemen die aan het eind van de 
stengel omhoog groeien. De rozetten 
zijn er ook in de winter; de bloemaren 
zijn in de zomer te bewonderen.

In het vroege voorjaar staan in een smalle strook langs de Weg over Anna’s Hoeve 
witbloeiende tere planten: Deens lepelblad, ook zo’n zoutminner die alleen vroeg 
in het voorjaar de kans krijgt omdat hij later in het jaar niet kan concurreren tegen 
grotere soorten. 
Zelf vind ik de zilte schijnspurrie een prachtige plant: een paar jaar geleden 
ontdekte ik deze tere roze bloempjes in de goot vlakbij mijn huis. 

De winter van 2015-2016 was voor de meeste planten een prima periode: de strooi-
wagens zijn niet uitgerukt omdat het die winter niet heeft gevroren. Vooral een 
zege voor de bomen die langs de wegen staan en het moeilijk hebben als ze weer 
een lading zout tegen hun bast geworpen krijgen. 
Engels raaigras en smalle weegbree zijn op de zandgrond in onze omgeving 
algemeen voorkomende soorten die ook wel tegen een stootje kunnen. 
Maar of hier in de berm planten uit het permanent zilte Waddengebied als zeeaster, 
Engels gras of kweldergras kunnen groeien: ik heb het nog niet kunnen ontdekken.

Lepelblad

Hertshoornweegbree
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Wensen van de leden voor de herinrichting van  
Anna’s Hoeve

De extra Algemene ledenvergadering van 7 mei werd afgesloten met een 
‘brainstorm’  over de herinrichting. Men schreef allerlei punten op Post-its, 
die daarna geordend werden. De resultaten vindt u hieronder. 

Graag krijgen we van u commentaar op deze lijst, die we officieel aan wethouder 
Voorink willen aanbieden. U kunt natuurlijk ook nieuwe ideeën aandragen. 
Zijn er zaken die u extreem belangrijk vindt? Zijn er indertijd dingen vergeten? 
Laat het de secretaris van de vereniging weten door te mailen naar 
secretaris@annashoeve.nl. Per post kan ook: adresseer uw  brief dan aan: 
Mw A, Reijn, Oude Amersfoortseweg 315, 1212AG  Hilversum. 
Wilt u wel snel reageren? Kort na het uitkomen van deze Koerier willen we de 
resultaten aanbieden.   
 
Gebied
Ruimte voor mens en recreatie
• Geen of slechts minimale afsluitingen van gebied in Anna’s Hoeve
• Oostelijk Anna’s Heeve, aan de andere kant an de A27, ook goed toegankelijk 

en aantrekkelijk maken
• Rustige recreatie, wandelen, bevorderen. Mountainbikes verbieden
• Verbeteren speelweide; speeltoestellen, picknickbank, trimbaan
• Geen sportwedstrijden in Anna’s Hoeve, zeker niet als het recreatieoppervlak 

kleiner wordt 

Bult van Dudok, Berg van Anna’s Hoeve
• Uitzichtpunt op de Berg
• Maak sleeën  mogelijk, door boomopslag op de helling van de Berg te  

verwijderen
• Voorkomen van erosie oevers vijver door regenwater bult/berg
• Herstel de reguliere paden, sluit de andere af (voor mountainbikers)  

Paden
• Verbeteren (hoofd)paden, verharden
• Minder paden, afsluiten sluiproutes
• Paden afsluiten voor mountainbikers
• Toegankelijk maken voor rollators en scootmobiels 

Banken en prullebakken
• Meer bankjes, afsluitbare prullebakken, vaker legen
• Vandaalbestendig 



9

Wandelroutes
• Complete wandeling om de Bergvijver moet mogelijk blijven
• Fiets-, wandelroute over ecoduct
• Bewegwijzering: wandelpaden, fietspaden, rollatorveilige paden
• Toegankelijk maken voor scootmobiels

Gebruik
Honden
Bij ingangen AH hondentoilet
• Controle aanlijngebod
• Honden toegang beperken tot een deel van Anna’s Hoeve
• Honden niet toelaten vlak bij ecoduct, mensen wel 

Toegankelijkheid
• Verlegde weg met veilige oversteek, niet alleen gelijkvloers, ongelijkvloers op 

ten minste twee punten 

Vissersplaats
• Vissers  maken rommel, controle op opruimen
• Beperk vissen tot een paar plaatsen, speciale steigers
• Onderhoud aan de vijvers

Oevers van de vijvers
• Cyclisch beheren rietoevers
• Onderhoud oevers, oevers beschermen

Verlegde weg aan de kant 
van de A. Fokkerweg - 
Boven: Huidige situatie
Rechts: Toekomst  

Op de website Stap met HOV in ’t 
Gooi de toekomst in kunt u zien 
hoe het tracé van HOV in ’t Gooi 
eruit gaat zien zoals de  
samenwerkende partners dat  
begin 2014 hebben afgesproken.
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Andere wandelpadenstructuur

Asfaltweg vervalt, fietspad blijft

Vanaf hier geen toegang meer

Misschien: water tot ecoduct en weg

autoverkeer en fietspad
Spoor en HOV

Ecoduct

Poel wordt verplaatst/ oude locatie is onder talud

P vervalt vermoedelijk 1

2

3

Vanaf de kruising van het spoor (Hilversum - Amersfoort) met de A27 rijdt de bus 
langs het spoor over de vrije busbaan tot aan het NS station Hilversum. De bus 
voegt vanaf de A27 uit naar de HOV baan. Die maakt ter hoogte van het park Anna’s 
Hoeve een bocht naar rechts en gaat met een fly-over over het spoor. De weg over 
Anna’s Hoeve wordt verlegd en gebundeld met het spoor en de busbaan aangelegd. 
De bestaande weg wordt verwijderd. Het recreatieve fietspad blijft bestaan.

Situatie Anna’s Hoeve voor de HOV

Situatie Anna’s Hoeve na de HOV

Bergvijver

Berg
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Er vrolijk op uit!

De bomen zijn kaal en de bladeren vormen een zachte deken op de grond. Je ziet de 
in de zomer gebouwde lege nesten zitten. Tromgeroffel klinkt, een specht is druk 
aan het werk. De paden zijn soms wat moeilijk te vinden en te berijden.  
Ik maak een prachtige ijsvogel aan het schrikken: een blauwe  schicht is alles wat 
ik zie, zo snel is hij verdwenen. Er hangt een kruidige, vochtige lucht van rottende 
bladeren. Mijn handen beginnen te tintelen, en met een rode blos van de kou keer 
ik huiswaarts. 

’s  Avonds hoor ik de weersverwachting: de komst van koning Winter wordt  
aangekondigd. Die nacht gluur ik even tussen de gordijnen door – en ja hoor, vele 
sneeuwvlokjes dwarrelen naar beneden, alles rondom  wordt bedekt met een laagje 
poedersneeuw. 
Ik bedenk allerlei ‘wilde’ plannen en zorg dat de fotocamera is opgeladen.  
De volgende ochtend kan ik gelukkig al vroeg vertrekken, en goed ingepakt ga ik 
Anna’s Hoeve in. Een betoverend plaatje, zo puur, zo mooi!
Er zijn nog maar weinig mensen op pad. Ik voel me een geluksvogel, dat ik dit zo 
kan aanschowen. De Schotse hooglanders steken zo prachtig af tegen al het wit,  
de rust straalt er van af. De bomen en struiken zien er betoverend uit.  
Een groepje distelvinken verlaat kwetterend het riet. De vijvers raken al aardig  
bevroren. Zouden straks dan toch de schaatsen ondergebonden kunnen worden? 
Een groep wilde eenden houdt een vergadering: blijven we of gaan we verder? 

Mij wacht thuis een kop warme chocolademelk. Heerlijk genieten en intussen de 
foto´s bekijken... wat hebben we het toch getroffen met al die mooie natuur in het 
Gooi. 

Helaas was het bezoek van koning Winter maar van korte duur. Hier en daar zie je 
de natuur zich al opmaken voor het nieuwe voorjaar. Ik ga nog eens even een frisse 
neus halen. Merels scharrelen rond op zoek naar een hapje. Na elke bocht in het 
pad kom ik wel een roodborstje tegen. Hoog in de lucht hoor ik de ganzen, ik zie 
wel een stuk of twintig in de karakteristieke v-vorm vliegen. Al mijn zintuigen  
hebben weer volop genoten – én ik heb weer een mooie buit binnen – aan foto’s 
dan, want elke dag is er wel weer wat anders te beleven in Anna’s Hoeve. 

Eldertje van Loenen
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Ziggy, de nieuwe muskuseend in Anna’s Hoeve
Wil Vermeer

In de Koerier van september vorig jaar 
schreef ik over de tamme eend  
Wiggelstaart, die aanvankelijk slecht in 
z’n veren zat en ook nog een afgeknipte 
vleugel had. Volgens kenners kon hij 
niet wegvliegen. Mijn wens was toen 
dat er nog eens een vrouwtje voor hem 
zou komen.

Nauwelijks was de Koerier uit, of ik 
 hoorde dat men tijdens de  
schoonmaakactie, half september, wel 
drie muskuseenden had zien rond-
zwemmen in de Bergvijver. Niet lang 
daarna had Wiggelstaart een vrouwtje 
uitgekozen en was de derde muskuseend 
weer gevlogen in het kader van “drie is 
teveel”.

Vaak zaten de twee muskuseenden – 
ik had het vrouwtje Ziggy genoemd 
- samen op de ijzeren railing van de 
vissteiger aan de Bergvijver. Een mooie 
herfst brak aan voor het paar samen. 
Helaas was het geluk van korte duur.  
Op 6 december, nadat het een nacht 
weer stevig gevroren had, constateerde 
ik dat Wiggelstaart was verdwenen. 

Ik zag ook dat het groene vrouwtje Ziggy 
wat problemen met haar ene vleugel had; 
deze leek uit de kom te gaan. Gelukkig 
kwam dat snel weer goed; de volgende 
dag kon ze in ieder geval beide vleugels 
weer gewoon gebruiken!
Hoop dat Wiggelstaart nog terugkomt 
heb ik eigenlijk niet. Ik ben bang dat hij 
ergens in de pan is beland. 
De dierenambulance had ook geen eend 
in de boeken staan op die dag. Hij was 
groot en topzwaar en kon niet 
wegvliegen. Hij zou nooit zijn vrouwtje 
in de steek laten in die ijzige vorsttijd 
begin december. Dus het kan niet anders 
of hij is meegenomen. En uit het feit dat 
Ziggy ook tijdelijk wat aan haar vleugel 
mankeerde, leid ik af dat men heeft 
geprobeerd om ook haar mee te nemen.

Sindsdien was ze - na het dichtvriezen 
van alle vijverpartijen eind januari - de 
enige overgebleven eend in heel Anna’s 
Hoeve. Je zag haar af en toe rillen van de 
kou. Wel kreeg ze een echte VIP-
behandeling: omdat de vissteiger op de 
route naar mijn werk ligt, kon (en kan) 
ik haar iedere dag ’s morgens eten geven, 
wat ze enthousiast in ontvangst neemt!

Wiggelstaart en de twee nieuwe jonge  

muskuseenden

Dik in de veren vanwege de kou
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Blijkbaar wilde ze haar vertrouwde 
plek – de vissteiger aan de Bergvijver – 
niet verlaten, ook al waren alle andere 
eenden vertrokken. Ze voelt zich een 
wat vreemde eend tussen de gewone 
eenden en daarom zit ze vaak solo en 
het liefst op de kant of aan de rietoever. 
De gewone eenden waren waar- 
schijnlijk naar andere vijvers in de 
buurt verhuisd, waar nog wel  
wakken open waren. In Anna’s Hoeve 
was op een gegeven moment alles 
dichtgevroren. Ook maakten jongeren 
het ijs kapot op sommige plekken, 
waardoor de watervogels gevlucht zijn.

Eind januari zat ze apathisch op het ijs 
van de Bergvijver. Vlakbij haar lagen 
de veren van een redelijk grote vogel, 
die waarschijnlijk pas door een vos of 
roofvogel was verorberd. Dat had ik 
die week al eerder zien gebeuren op 
de vroege maandagmorgen bij de hoek 
van de flat aan de Anthony Fokkerweg, 
bij de ingang van Anna’s Hoeve: een 
buizerd zat daar op de stoep bovenop 
een merel, en vloog vervolgens met 
het schreeuwende dier weg. Ja, zo gaat 
dat…

Gelukkig wordt het langzamerhand toch 
weer lente, en Ziggy krijgt weer wat 
gezelschap van de andere eenden. 
Het zou dan ook nog wel eens kunnen 
gebeuren dat ze een nest gaat bouwen 
met een gewone eend. In ieder geval 
hoop ik dat dit sympathieke dier nog 
lange tijd in Anna's Hoeve zal blijven 
en dat ze verschoond mag blijven van 
vossen en roofvogels of mensen met 
slechte bedoelingen. Ook leuk is dat al 
langere tijd hetzelfde roodborstje, een 
meerkoetenpaar en twee
 kraaien brood mee-eten Ook zij weten 
dus precies wanneer ik langskom. Ik zal 
Ziggy zeker blijven opzoeken!

Ziggy op het ijs van de Bergvijver

Duivenkorrels eten op het ijs bij de peilstok
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Een korte toelichting bij het financieel jaarverslag
Egbert Leijdekker

De meest opvallende punten in de de financiële rapportage zijn de volgende: 
a. Als gevolg van de kosten van de advocaat die wij in de arm hebben 
genomen voor het bezwaarschrift (en alles daaromheen) tegen de HOV, teert de 
vereniging behoorlijk in op het eigen vermogen. Dit is op zich niet erg aangezien 
de vereniging in de afgelopen jaren juist voor dit soort zaken fors heeft gespaard. 
b. Het sterk afnemende aantal leden – maar dit heeft geen grote financiële 
gevolgen aangezien veel van de ‘verdwenen’ leden simpelweg geroyeerd zijn omdat 
zij, ook na herhaald verzoek, de contributie niet betaalden en op geen enkele wijze 
reageerden op het verzoek daartoe.

Rectificatie artikel metaaldetector - Koerier 2016-4

In het laatste nummer van de Koerier in 2016 stond een artikel over ‘Speuren naar 
het verleden’ – over wat er met een metaaldetector te ontdekken is in de bodem 
van Anna’s Hoeve. Over dit artikel kregen wij een bericht van de boswachter van 
het Goois Natuurreservaat, de beheerder van Anna’s Hoeve. Er blijkt sprake van een 
misverstand van onze kant.
 Jan Dop, die de metaaldetector hanteerde, had inderdaad een vergunning van 
GNR. Deze vergunning voor alle gebieden die GNR beheert, maar hij had blijkbaar 
een detail over het hoofd gezien. De vergunning gold alleen voor ‘akkers (engen) in 
de bovenste 30 cm van de bouwvoor in de braakliggende periode met toestemming 
van de gebruikers / pachters (lees: boeren)’.    
Binnen Anna’s Hoeve zijn, zoals bekend, geen akkers die gepacht en bewerkt 
worden door boeren, het is louter natuurgebied. We hebben helaas dus een slecht 
voorbeeld gegeven aan de lezers van ons blad. We willen u er daarom – misschien 
ten overvloede – op wijzen dat het hoe dan ook niet is toegestaan om in Anna’s  
Hoeve met een metaaldetector de grond te doorzoeken.
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Egbert Leijdekker

De bosploeg in 2016

In december 2016 bestond de Bosploeg 22 jaar, en de Bosploegvrijwilligers 
hebben een nieuw jaarrecord kunnen vestigen. In het vorige recordjaar (2006) werd 
523 uur gewerkt, in 2016 was dit 549 uur! Slechts drie keer ging het boswerk niet 
door: op Koningsdag, eenmaal wegens hevige regenval en eenmaal wegens extreme 
hitte. Op de resterende 49 woensdagen werd gemiddeld gewerkt met 5,4 personen 
gedurende ruim 1,9 uur, wat 506,5 werk-uren opleverde. 
Aan speciale klusjes (“kabouterwerk”) werd ook nog op 18 andere ochtenden of 
middagen gewerkt, door een paar vrijwilligers, gedurende 0,5 tot 2 uur, in totaal 
42,5 uren, inbegrepen in het totaal van 549 hierboven. 

De vaste kern van de Bosploeg telt nu 7 woensdagmiddagvrijwilligers. Begin 2016 
kwam Marjan Nijhoff de ploeg versterken; later in het jaar hebben we afscheid 
genomen van Hanny Splint. In 2015 waren er ook twee vrijwilligers die incidenteel 
meededen. De maximale opkomst op één middag was 8 personen. 

Traditioneel werkt de Bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de 
Amerikaanse Vogelkers en andere opslag uit bos en heide, en aan het wegzagen 
en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren. Overal waar 
gewerkt wordt, halen we ook meteen zwerfvuil weg. Langs de Speelweidevijver 
hebben we de oeverbegroeiing gekortwiekt en verwijderd, voor een beter zicht. 
Verder is de oosthelling van het nieuwe fietspad vrijgezet om het uitzicht over het 
Laarder Wasmeer te behouden.

Het extra “kabouterwerk” besloeg o.m. het knotten van knotwilgen langs de 
Speelweidevijver en het aanplanten van nieuwe knotwilgen, het onderhoud van de 
wandelroute, het uitgraven van de watergang onder de vlonder over de Slenk, en 
het uitroeien van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein. 
Het kostte al met al zo´n 7 uur om op ca. 2000 plekken in de groenstrook jonge 
Duizendknoopjes weg te halen. In 2015 nog op 4000 plekken en in 2014 op 7700, 
er is dus duidelijk vooruitgang te zien! Waarom we deze sterk woekerende exoot 
bestrijden kunt u lezen in Koerier nr 3 van 2016.

Waren we tot voor kort een wat vreemde eend in de bijt tussen de vrijwilligers-
ploegen van het Goois Natuurreservaat, we horen er nu helemaal bij. Kees van Vliet 
neemt deel aan het coördinatorenoverleg, en we hebben in het veld ook regelmatig 
plezierig contact en overleg met boswachters van GNR. 

Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? Bel Kees van Vliet: 035 683 3007, of 
kom eens kijken. We werken iedere woensdagmiddag vanaf half twee, tot een uur 
of vier. 

Gerard Peet



16

                                                          Rob van ‘t Hoff

Het kon geen verrassing zijn toen Martina eind vorig jaar ons, de andere leden van 
de redactie van de Anna´s Hoeve Koerier, vertelde dat zij er per januari 2017 toch 
echt mee op ging houden. Inderdaad had zij dit vertrek al meer dan anderhalf jaar 
geleden aangekondigd, maar we vinden het toch heel jammer dat zij nu werkelijk 
vertrekt. Ze was al zo lang lid van de redactie dat je je eigenijk geen redactie zonder 
haar kon voorstelllen.
Martina begon in januari 2009 als eindredacteur, wat betekende dat ze alle  
aangeleverde teksten naliep op spel- en stijlfouten en dat deed ze zeer gedegen en 
zorgvuldig. In de loop der jaren werd ze een onmisbaar redactielid: ze redigeerde, 
maakte foto’s, droeg ideeën voor artikelen aan en zocht er schrijvers bij – of schreef 
zelf.  Daarbij bleef ze altijd bescheiden, en met haar rustige, verstandige manier 
van doen was ze een steun en toeverlaat voor nieuwe redactieleden. Martina 
heeft aangegeven dat ze soms nog wel eens een stuk voor de Koerier wil schrijven. 
Ook blijft ze de schoonmaakacties doen. Wij van de redactie willen Martina heel 
hartelijk bedanken voor al haar inzet.

Martina Evers vertrekt uit de redactie
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                                                          Rob van ‘t Hoff

Spelletjes in het bos

Wanneer je met een groepje kinderen in Anna’s Hoeve bent, kun je ze gemakkelijk 
bezighouden door verschillende soorten spelletjes te spelen. We geven je hieronder 
vier tips voor gemakkelijke spelletjes zodat het een gezellige boswandeling wordt.

Tweemaal
Iedere kind krijgt twee minuten om een natuurvoorwerp  zoals een steentje, een 
dennenappel of iets anders uit de natuur te zoeken. Roep dan alle kinderen weer 
terug en laat ze in een kring staan. Dan geeft iedereen zijn voorwerp aan zijn of 
haar linkerbuurman/vrouw.Deze moet nu proberen zo snel mogelijk hetzelfde 
natuurvoorwerp te zoeken. Dit spelletje kan zo vaak worden gedaan als jullie zelf 
willen.

Vogelgeluiden tellen
Ga met de groep in een kring staan. Vraag iedereen om helemaal stil te zijn.  
Steek dan allemaal je handen omhoog, met je vuisten losjes gebald. (Doe het zo 
nodig zelf even voor). Zodra iemand een vogelgeluid hoort steekt hij of zij één 
vinger op. Blijf luisteren tot (bijna) iedereen met 10 vingers omhoog staat. Je mag 
natuurlijk eerder ophouden als er niets meer te horen is....

Zanddieren
Ga naar een plek waar veel zand ligt. Van dat zand kan je goed een dier maken dat 
in deze omgeving voorkomt (of een fantasiedier). Je kunt ook met een tak het dier 
tekenen. Versier je dier met natuurlijk materiaal dat je vindt (niets plukken hoor, 
het materiaal moet al losliggen). Maak een foto van je mooie creatie!

Beestachtige vragen
Tijdens het wandelen neemt een kind een dier in het hoofd dat in het bos 
voorkomt. De rest mag dan van alles over het dier vragen. Zoals: is het een  
zoogdier? Leeft het in het water? Heeft het poten? Eet het planten? Enzovoort. 
Het kind met het dier in het hoofd zegt alleen: ja, nee of ik weet het niet. 
Is het dier geraden? Dan mag iemand anders een dier bedenken.
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Voorjaarsschoonmaak in Anna’s Hoeve 
samen met wethouder Floris Voorink 

 
Op zaterdag 22 april 2017 

ruimen we zwerfvuil op in Anna’s Hoeve. 
We werken van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur. 

Tijdens deze actie kun je informeel van gedachten wisselen 
met wethouder Floris Voorink over jouw toekomstwensen 

voor dit gebied en de komende herinrichting. 
 

We verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats 
aan de Weg over Anna’s Hoeve, bij de 

vissteiger. 
 
 

Wij zorgen voor vuilniszakken en vuilgrijpers. 
Gemeente Hilversum zorgt voor afvoer van de rommel. 

Neem - als je ze hebt - zelf werk- of tuinhandschoen(en) mee, wij hebben er ook een aantal 
klaarliggen om te lenen. Rubberlaarzen zijn handig voor als je langs de waterkant wilt werken. 

 
 

Deelnemers aan deze actie zijn na afloop welkom in wijkcentrum 
St. Joseph voor een kopje koffie/thee met wat lekkers. 

  
Graag tot ziens in Anna’s Hoeve 
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Handige informatie 
GNR beheer en toezicht: 035-6214598 
Politie: 0900-8844 
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359  
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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 
2. Speelweidevijver 
3. Witte strandje en Oude poel

 
Websites:  
www.annashoeve.nl 
www.vriendenvanhetgooi.nl
www.gnr.nl  
www.hilversum.nl

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

4. Voormalig huisje Anna
5. De Berg
6. Bergvijver
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Anna’s Hoeve 
Koerier 
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Colofon  
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt drie 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:   De Toekomst, Hilversum 
e-mail :  koerier@annashoeve.nl
Foto kaft: 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:  
ledenadministratie@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. 

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve 
e.o.
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Jaargang 34 - 
                          nummer 

2017
2Van de redactie

De zomer is alweer voorbij en de meeste mensen gaan weer aan het werk of naar 
school. Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. 
In deze Koerier vindt u o.a. de brief aan wethouder Voorink over onze wensen voor 
Anna´s Hoeve, en een mail met het standpunt van het Goois Natuurreservaat over 
het mountainbiken. Eldertje beleefde een bijzonder moment tijdens een van haar 
tochtjes en Christine Tamminga schreef een artikel over de orchideeën in Anna’s 
Hoeve. Gerard Peet houdt voor ons de stand van zaken bij wat betreft de Natuur-
tunnel Monnikenberg en andere ‘oversteekvoorzieningen’ voor dieren in de A27.
Zou u meer willen doen met de foto’s die u maakt in Anna’s Hoeve? In deze Koerier 
staat een artikel over waarneming.nl waar u online naar dieren en planten kunt 
zoeken en uw eigen waarnemingen, al dan niet met foto, kunt plaatsen. 
Als laatste is er ook feest in deze Koerier: Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken 
viert dit jaar zijn 50e verjaardag! Gefeliciteerd!     

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

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

Inhoud
Van het bestuur       blz 2
Brief aan wethouder Voorink     blz 3
Een spannend moment...      blz 4
Orchideeën in Anna’s Hoeve     blz 6
Mountainbikers in de terreinen van Goois Natuur reservaat  blz 9
Aanleg natuurtunnel Monnikenberg gestart   blz 10
Verbreding A27 kost geen natuur van Anna’s Hoeve   blz 11
Digitaal naar dieren en planten zoeken    blz 12
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken bestaat 50 jaar  blz 14

Dinanda Dop
Elze Mulder

Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
voorzitter@annashoeve.nl | 035  683 5031

Egbert Leijdekker, penningmeester, 
penningmeester@annashoeve.nl | 
06 8356 7957

Anneke Reijn, secretaris,          
secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042

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

De vorige Koerier was alweer in maart van dit jaar  en sindsdien is er wel het een 
en ander gebeurd. 

Op 20 april was er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hoewel het huidige 
bestuur duidelijk te kennen had gegeven niet langer de kar te kunnen trekken, 
hebben zich helaas geen nieuwe kandidaten voor de verschillende open staande 
bestuursfuncties gemeld. Het bestuur zint nu op een andere oplossing. 

In de eerste helft van dit jaar heeft uw bestuur tweemaal overlegd met 
wethouder Voorink. Het eerste gesprek was naar aanleiding van de vergadering van 
de raadscommissie Verkeer en Beheer op 11 januari. Het bestuur beloofde in het 
overleg met de wethouder een verlanglijstje van de vereniging voor de her-
inrichting van het natuurgebied Anna’s Hoeve op te stellen en dit voor het einde 
van de zomer aan de wethouder te overhandigen.

In de ALV van 20 april werd door de leden dit wensenlijstje voor de herinrichting 
van het natuurgebied Anna’s Hoeve uitgebreid besproken en goedgekeurd. 
De drie punten die de Vereniging van belang vindt gaan alle over het behouden van 
rustige recreatie. Geen hekken, geen mountainbikers, en het moet mogelijk blijven 
om flinke wandelingen door het hele gebied te maken. Deze brief werd op 5 juli aan
wethouder Voorink aangeboden, en kunt u lezen op de volgende pagina.

Intussen is er een datum voor de zitting van de Raad van State betreffende het niet 
zorgvuldig onderzoeken van de mogelijkheden van de TerGooiboog: 11 september 
2017 in Den Haag. Uw waarnemend voorzitter zal er heen gaan, vergezeld door 
onze advocaat, mevrouw Janike Haakmeester.  Ook Jelle Harder en Kees van Vliet 
zullen de zitting bijwonen. Als er meer leden aanwezig willen zijn, zien wij dat heel 
graag 1. De uitspraak van de Raad van State wordt daarna, mogelijk binnen 6 weken, 
maar zeker binnen 12 weken verwacht. Voor het einde van het jaar weten we waar 
we aan toe zijn. 

1 De zitting is op 11 september 2017 om 10.00 uur, in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 

2514 EN Den Haag

Hans de Ridder, 
interim-voorzitter
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Hans de Ridder, 
interim-voorzitter
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Een spannend moment...

Dauwdruppels liggen op het gras. De nevel boven het water  trekt op. 
Een flauw zonnetje staat op doorbreken.... Heerlijk rustig rij ik langs de 
speelweidevijver. Een reiger vliegt verschrikt weg. 

Ik heb  de camera in de aanslag aan het stuur hangen – wat zie ik daar vanuit m’n 
linkerooghoek? Zag ik dat nu goed? Ik rij gauw achteruit en pak de camera van het 
stuur. En wat schiet daar weg – een prachtige slang van zeker wel een meter lang 
en zo dik als een fietsband. Grijs, met gele plekken bij de ooropening. 
Het lukt nog net om hem op de foto te zetten. Dit soort ontmoetingen geven me 
nou zo’n wauw!-gevoel!

  

Ik rij verder, en kom aan achter de Anna’s Hoeve Berg – ik geniet van een prachtige 
lucht. De Schotse Hooglanders met hun jongen waden weer heerlijk soppend door 
het water op zoek naar voedsel. Je voelt je of je ergens ver weg bent, met vakantie. 
Dan rij  ik verder, voorbij de waterzuivering. Wat is dat daar nu weer, zie ik het 
goed? Ja hoor, zo’n acht landgeiten lopen er heerlijk te grazen. Een bijzonder 
tafereel, inmidddels zijn er zelfs jonkies bij. Deze kudde wordt regelmatig op 
plekken als deze tijdelijk uitgezet, zo hoor ik later. Een prachtige aanvulling op het 
natuurbeheer door ons mensen! En dat het goed gaat met Anna’s Hoeve merk ik 
telkens weer. Dit jaar heb ik twee paar eidereenden gezien en een mandarijneend. 

Tekst en foto’s:
Eldertje van Loenen
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De nog naamloze Nieuwe Berg is inmiddels in gebruik, ik zag er al bosviooltjes, 
klaprozen en geel koolzaad prachtig in bloei staan. Bovenop is het uitzicht bij 
helder weer geweldig, ik zag zelfs de windmolens bij Huizen – en zoveel natuur 
rondom, vanaf 25 meter hoogte. 
Dus mensen: ga er lekker op uit en geniet – net als ik!
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Orchideeën in Anna’s Hoeve

Orchideeën doen iets met mensen. Waarom zou dat zijn? Zijn het de mooiste en 
de meest bijzondere bloemen die er bestaan? In ieder geval ontlokken deze planten 
altijd oh’s en ah’s. De natuur heeft zijn best gedaan om de bloemen te laten 
opvallen. Ze moeten zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor de insecten die nodig zijn 
voor de bestuiving. Veel van de orchideeënbloemen lijken als twee druppels water 
op wespen, bijen of muggen zodat deze vliegers in verwarring gebracht worden en 
niet bij een vrouwtje van de eigen soort terecht komen. 

Christine Tamminga-Smeulders

De orchideeën vormen een van de grootste 
plantenfamilies waarvan de meeste in de 
tropen te vinden zijn. Nederland biedt 
onderdak aan zo’n 40 soorten. Van de ruim 
20.000 soorten die wereldwijd voorkomen is 
er één in Anna’s Hoeve te vinden. 
En ik vermoed dat dat maar weinig mensen 
hem hier ooit gezien hebben. Hij is helemaal 
niet zo spectaculair als de orchideeën die in 
de bloemenwinkel te koop zijn. Het gaat om 
de brede wespenorchis. Een paar exemplaren 
van deze plant werden vorige zomer 
opgemerkt door een lid van de bosploeg, die 
zich afvroeg of het misschien zo’n zeldzame 
plant was dat hij zou kunnen zorgen voor 
herziening van de plannen voor de 
HOV-busbaan. Brede wespenorchis - 

Christine Tamminga
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Christine Tamminga-Smeulders

Zij dacht daarbij aan hoe eind vorige eeuw de korenwolf de uitbreiding van een 
industrieterrein bij Heerlen een tijdlang vertraagd heeft. 

De breedbladige wespenorchis, ook wel brede wespenorchis genoemd, heeft in juli, 
augustus en september bloemen die qua kleur niet zo opvallen: ze zijn groen-roze 
met lichtrood, dezelfde kleur als de omgeving. De top van de 50 cm hoge planten is 
voor de bloei een beetje voorovergebogen. Ze zijn te vinden langs bospaden in de 
schaduw van de bomen. 
Op deze plaatsen is de grond verrijkt door verstuiving van het materiaal van 
fietspaden en andere verhardingen. Andere planten komen in een dergelijke 
biotoop weinig voor, het is er te droog en te donker.

Zoals de naam al aangeeft worden de bloemen bezocht door wespen, die, 
aangetrokken door nectar, zorgen voor de bestuiving. Bij de landing op de onderlip 
en op zoek naar de lekkere zoete hapjes plakt het stuifmeel aan hun lijf. Zo wordt 
het overgebracht naar de volgende bloem die ze aandoen in hun rondgang.

Symbiose
Orchideeën verspreiden zich met zaad dat heel fijn is. Eenmaal op de bodem 
geland komt daaruit niet zomaar een plant. Het lichte zaad heeft geen 
reservevoedsel meegekregen, en heeft daarom de hulp nodig van specifieke 
bodemschimmels. Dit samenwerkingsverband heet een symbiose. En dan duurt 
het nog een aantal jaren voordat bladeren te zien zijn en pas een paar jaar later 
de eerste bloemen. Zomaar wat orchideeënzaad uitstrooien heeft geen enkel nut, 
evenmin als een uitgestoken plant in je tuin poten. Hier ontbreken de juiste 
omstandigheden en de juiste bodemschimmels. Ook als plant is een orchidee 
afhankelijk van specifieke schimmels.

Detail wespenorchis
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Niet zeldzaam
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet in werking getreden. Hoe bijzonder 
de meeste orchideeën in Nederland ook zijn, vanaf die datum staan ze lang niet 
allemaal meer op de Rode Lijst van beschermde planten. Zeker niet de brede 
wespenorchis, die in Nederland bijna overal te vinden is, behalve in gebieden met 
zeeklei en de veenweiden van het Groene Hart. Helaas kan de aanwezigheid van 
deze soort dus geen aanleiding zijn om de plannen voor nieuwe wegen en 
busafritten door het terrein van Anna’s Hoeve te stoppen. 

Andere orchideeën in de buurt
Een paar jaar geleden ontdekte ik in de 
buurt van ‘t Bluk de veel zeldzamere 
dennenorchis. Ik zag de witte bloemen 
boven het maaiveld uitsteken. 
Ze bloeien slechts korte tijd in juli. 
De bladeren zijn wel het hele jaar 
bovengronds te vinden als je weet waar 
de planten staan. Omdat ze zo bijzonder 
zijn zal ik de standplaats niet verklappen. 
Bij een bankje aan het fietspad ten 
westen van het Laarder Wasmeer stond 
een rietorchis te pronken. Deze soort 
heeft vaak gevlekte bladeren en een 
dichte pluim paarse bloemen. Ga maar 
eens zoeken of deze niet zo zeldzame 
soort daar heeft standgehouden.

Dennenorchis

Rietorchis
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Mountainbikers in de terreinen van 
Goois Natuurreservaat

In de Gooi- en Eemlander van zaterdag 22 juli stond een interview met een 
boswachter van het Goois Natuurreservaat. Daarin gaf hij zijn mening  over het 
mountainbiken in de natuurgebieden van GNR – met inbegrip van Anna’s Hoeve. 
Naar aanleiding hiervan heeft uw waarnemend voorzitter gesproken met de 
rentmeester van het GNR, Karen Heerschop. In een daarop volgende e-mail 
formuleert mevrouw Heerschop de mening van GNR over het mountainbiken op 
GNR-gebied aldus:

Geachte heer de Ridder,
In verband met het artikel in de Gooi- en Eemlander dd 22-7-2017 het volgende:
In het beleidsplan 2017 van het Goois Natuurreservaat is te lezen:
 “We gaan onderzoeken of het zinvol is om ons beleid ten aanzien van de 
mountainbikers af te stemmen op het beleid dat beheerders van omliggende 
terreinen hiervoor voeren”
Het officiële beleid rondom mountainbiken is dus nog niet vastgesteld en is 
onderwerp van onderzoek binnen het Goois Natuurreservaat. Daarbij zullen alle facetten 
worden bekeken. 

Met vriendelijke groet,
Karen Heerschop
directeur-rentmeester i.a.
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Aanleg Natuurtunnel Monnikenberg gestart
Gerard Peet

Op donderdagavond 8 juni was er in 
Groot Kievitsdal een informatieavond 
over het project Verbreding A27/A1 
tussen Utrecht via knooppunt Eemnes 
tot aan de afslag Bunschoten/
Spakenburg. Aan de plannen voor 
het deel van de A27 dat Anna’s Hoeve 
doorsnijdt, is niets veranderd sinds deze 
eind 2010 ter inzage lagen. Voor Anna’s 
Hoeve blijft de “schade”  dus zeer 
beperkt, zoals al stond in de Koerier van 
november 2010. Dat bericht wordt 
op de volgende bladzijde herhaald.

Door de eurocrisis van 2008 is de 
uitvoering van het project vijf jaar 
uitgesteld. De voorbereidingen voor 
de wegverbreding begonnen in juli 
2017, en eind 2018 moet alles klaar zijn. 
Voorbereidingen voor de aanleg van een 
natuurtunnel in het bos van 
Monnikenberg, onder de A27 door, zijn 
al in juni 2017 van start gegaan, en duren 
tot begin oktober. Direct daarna begint 
de feitelijke aanleg, eind januari 2018 
moet de ecotunnel klaar zijn. 

Door de hoge ligging van de A27 was/
is de aanleg van een natuurbrug hier 
onmogelijk: de dieren zullen dus onder 
de weg door moeten. Nadeel is dat veel 
dieren overdags terugschrikken om een 
“donker gat” binnen te gaan. Er werd 
aanvankelijk gedacht aan een breedte 
van 30 meter en een hoogte van 
4 meter. Maar de ecotunnel wordt 
definitief 40 meter breed en 
5,5 meter hoog. 

Tussen de twee weghelften komt een 
“vide” (opening) van 4 meter breed, waar 
ook licht de natuurtunnel binnenvalt. 
Naar verwachting blijft het daardoor in 
de tunnel overdags zo licht dat dieren 
daar niet voor zullen terugschrikken. 

Nieuw in het plan is de aanleg van twee 
boommarterportalen (passages over de 
A27 heen) ten zuiden van Hilversum. 
In Duitsland zijn er daarvan al 
verscheidene, die goed werken. 
In Nederland is er bij Ede een over de 
A12. Eekhoorns kunnen ze ook 
gebruiken. De passages komen nabij het 
begin van de huidige afrit vanuit richting 
Utrecht naar Hilversum (dat is de afrit 
die gaat verdwijnen), en vlak voor de aan 
te leggen nieuwe afrit naar Hilversum.

Er komen ten zuiden van Hilversum ook 
op drie plekken nieuwe dassentunnels 
onder de Utrechtseweg, de spoorbaan en 
de A27 door. In totaal dus 9 tunneltjes.

Informatie over het wegverbredings-
project vindt u op:
www.verbredinga27a1.nl. 
Daar kan men zich ook aanmelden voor 
een digitale nieuwsbrief. 

Dassenportaal langs de A12 bij Ede -Rijkswaterstaat
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Het door de Minister vastgestelde 
ontwerptracé laat ook precies zien wat 
er met het stuk A27 gaat gebeuren dat 
Anna’s Hoeve doorsnijdt. De schade 
valt voor Anna’s Hoeve erg mee. 
Het bestaande grondlichaam wordt 
niet verbreed. Het westelijke viaduct 
over de Weg over Anna’s Hoeve wordt 
aan de westzijde (= aan de Hilversumse 
kant) wel met 2,8 meter verbreed, om 
ruimte te maken voor een tot 15,5 meter 
te verbreden middenberm. 
Daarmee wordt ruimte geschapen voor 
eventuele toekomstige 4e rijstroken 
“in het midden” van de A27. 
Aan de zuidwestkant van dit 
verbrede viaduct zal een 110 meter 
lange “grondkerende constructie” (keer-
wand) worden aangelegd, omdat het 
talud hier aan de smalle kant is en er op 
rijksgrond geen ruimte is om het talud 
te verbreden.

Aan de viaducten over de spoorbaan 
verandert niets. Dit houdt wel in dat er 
straks op dit viaduct geen ruimte meer 
is voor vluchtstroken. Wel voor een 80 
cm brede “redresseerstrook”.

Onze vrees dat de A27 er aan de westkant 
al een vierde rijstrook bij zou krijgen, ten 
behoeve van afrit 33 naar Hilversum, is 
gelukkig niet bewaarheid. 
Op dit moment zijn er op de A27 door 
Anna’s Hoeve aan de westkant al drie 
rijstroken. De meest rechtse rijstrook 
gaat verderop over in de afrit. Er komt 
een heel nieuwe afrit Hilversum, en die 
gaat pas beginnen voorbij het viaduct 
over de Soestdijkerstraatweg.

De twee geluidsschermen langs de 
A27 moeten een paar meter verplaatst 
worden als gevolg van de verbreding van 
de middenberm. Het gaat om de 
geluidsschermen waarvan het midden-
deel groen gekleurd is. Dat was een 
grapje van de ontwerper. De groene 
strook verwijst naar het groene bandje in 
de hoofddoek van de zusters 
Augustinessen, die zich indertijd fel maar 
tevergeefs hebben verzet tegen 
doorsnijding van hun landgoed 
Monnikenberg voor aanleg van de A27.

Uit de Koerier van 2010:
Verbreding A27 kost geen natuur van Anna’s Hoeve

Mogelijke nieuwe situatie A1 bij Baarn - The Imagemakers

Wilt u zien waar de 
verbredingen komen en 
hoe de nieuwe situatie er 
op de A1 en de A27 
mogelijk uit komt te zien? 
Ga dan naar de website 
van The imagemakers
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Digitaal naar dieren en planten zoeken

Tijdens het in elkaar zetten van de Koerier en het zoeken naar afbeeldingen voor 
de Koerier kwam ik op de website www.waarneming.nl terecht. Waarneming.
nl is een onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Stichting Natuurinformatie 
ontwikkelt websites over natuur, en helpt natuurorganisaties op het internet. 
Waarneming.nl is een website die iedereen in staat wil stellen om natuur-
waarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van 
Nederland en zelfs de hele wereld vast te leggen voor de toekomst. Waarneming.nl 
wordt geheel beheerd door vrijwilligers. 

Online notitieboekje
Waarneming.nl is eigenlijk een online notitieboekje waarin iedereen die dat wil 
eenvoudig zijn eigen waarnemingen kan opslaan en beheren. Doordat alle 
waarnemingen in één systeem worden verzameld, kunnen op basis hiervan allerlei 
overzichten, kaarten en statistieken worden gegenereerd, die altijd gebaseerd zijn 
op de meest recente informatie. De meeste waarnemingen zijn zichtbaar voor 
iedereen en enkel kwetsbare situaties (zoals standplaatsen van zeldzame planten en 
persoonsgegevens) worden afgeschermd.

Op het scherm zie je menuknoppen waar je verschillende kanten van het 
waarnemen kunt beleven. Om te zoeken naar waarnemingen mag je zonder in 
loggen gaan kijken. Heb je zelf iets gezien, maar weet je de naam niet, dan kan je 
misschien door middel van de foto’s die gemaakt zijn erachter komen wat voor dier 
of plant dit is. Vele mensen die al iets hebben ingevoerd hebben namelijk ook 
kennis van deze dieren en planten.

Zelf aan de slag
Mocht je zelf iets hebben gevonden en wil je andere mensen hier van laten 
genieten? Dan moet je je wel registreren. Daarna kun je inloggen en jouw 
ontdekking invoeren. Je kunt dan ook invoeren hoeveel je van de dieren hebt 
gezien, hoe je hebt gekeken of geteld. Hoe de leefstatus is van het beest en hoe 
groot deze ongeveer is. Je kunt zelf via GPS aangeven waar je dit dier of plant hebt 
gevonden. 

Je kunt ook kijken naar soorten waarnemingen in Nederland. Zo kun je kijken waar 
er allemaal bijvoorbeeld dagvlinders, vogels, bijen, mossen, of paddenstoelen 
gevonden zijn.

Wil je geluiden van dieren horen dan kun je via de menuknop foto’s en geluiden 
luisteren naar de verschillende geluiden van dieren en insecten. Geniet 
bijvoorbeeld eens van het ruime aanbod geluiden van sprinkhanen en krekels. 

Dinanda Dop
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Dinanda Dop
Zoeken in Anna’s Hoeve
Via de menuknop geografie kun je zoeken naar ons eigen gebied Anna’s Hoeve. 
Hier zag ik dat er al volop gebruik werd gemaakt van alle waarnemingen die er in 
Anna’s Hoeve waren gedaan. Zo zijn er waarnemingen van ijsvogels, ringslangen, 
eekhoorns en konijnen, maar er worden ook veel insecten, planten en 
paddenstoelen gevonden. Van sommige dieren wordt alleen vermeld dat ze zijn 
gevonden, maar er zijn ook vele prachtige foto’s gemaakt. Verder kun je bij de 
menuknop geografie onder andere kijken naar biodiversiteit per gemeente. Wist 
je bijvoorbeeld dat er in de gemeente Hilversum 989 soorten dieren/insecten zijn 
waargenomen door 364 waarnemers met een totaal van 11.568 waarnemingen? 

Je kunt op deze site ook zelf tellingen bijhouden; kun je zelf ook een doel stellen. 
Wil je bijvoorbeeld in de gemeente Hilversum of zelfs in Anna’s Hoeve de eenden 
tellen en dit op een handige manier opslaan, dan kan dit ook op waarneming.nl. 
Hiervoor moet je wel ingelogd zijn.

Er zijn ook projecten waar je aan mee kunt doen. Deze zijn meestal landelijk. 
Op dit moment is er een ooievaarstelling bezig. Mocht je een ooievaar of meerdere 
ooievaars hebben gezien dan kun je deze invoeren. Hierdoor kun je kijken naar 
hoeveel ooievaars er op dit moment in Nederland zijn gesignaleerd en of deze zich 
verplaatsen in Nederland. 

Mocht je het leuk vinden om je waarnemingen tijdens je wandeling op 
www.waarneming.nl te plaatsen of gewoon eens te kijken op waarneming.nl dan 
raad ik je dat zeker aan!

Eikenpage - Willem Lengton - foto van waarneming.nl
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Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken bestaat 50 jaar

In de periode 1959-1968 werd door de Dienst Zuiderzeewerken gewerkt aan het tot 
stand komen van de polder Zuidelijk Flevoland, nu provincie Flevoland. Rond dit 
immense gebied dat werd drooggemalen, ontstonden overal slikvlakten. 
Het maagdelijke gebied oefende een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, 
zowel op vogels als op vogelliefhebbers. Vanaf een ringdijk die rond het gebied was 
aangelegd, konden de vogels worden geobserveerd. 
In januari 1968 ontmoetten daar drie Gooise vogelaars elkaar. Jan Bos uit Bussum, 
Jan van Dijk uit Weesp en Koen Smits uit Hilversum. Deze samenkomst had als 
gevolg, dat de heren het besluit namen dat een vogelwerkgroep op te richten. 

Groei en bloei
De daad werd kort daarna bij het woord gevoegd en op 1 februari 1968 was het 
zover met een oprichtingsbijeenkomst in Bussum. De naam voor de vereniging 
werd Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Het doel werd als volgt 
omschreven: het bestuderen en beschermen van in het wild levende vogels.
Zeven weken later hadden zich al bijna zestig leden aangemeld. Kennelijk was en 
is er nog steeds grote behoefte aan een organisatie die zich bezig houdt met vogels 
in hun natuurlijke omgeving. Inmiddels heeft de Vogelwerkgroep zo’n 700 zeer 
actieve leden.
 
De naam van het verenigingblad werd De Korhaan en daarmee was er ook al snel 
een logo. Het werkgebied van de vereniging strekte zich oorspronkelijk uit van 
noord naar zuid van Zuidelijk Flevoland over het Gooi- en Eemmeer tot de 
provinciegrens met Utrecht/Tienhovens Kanaal; van west naar oost van het 
Amsterdam-Rijnkanaal tot de Eem. 

Tekst:Dick A. Jonkers
Foto’s: Roelof Molenaar

RansuilVechtende groenlingen
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Organisatie
De vereniging werkte in eerste instantie vooral in commissies, zoals ‘Eempolder’, 
‘Nestkasten’, ‘Hilversums Wasmeer’ etc. Later werkte men vanuit subgroepen, 
die onderdeel uitmaken van werkgroepen. De Werkgroep Avifauna is daarvan nu 
de grootste met maar liefst 15 subgroepen. Die doen onder meer aan 
weidevogelbescherming, het ringen van vogels en inventariseren van broedvogels, 
of hebben zich gespecialiseerd op een of meer soorten. Jelle Harder (erelid)
bijvoorbeeld, ook lid van de Vereniging Anna’s Hoeve, monitort, beschermt en treft 
al heel lang voorzieningen voor ijsvogels. 

Er zijn ook subgroepen voor excursies, communicatie en vogelherkenning. De 
vogelcursussen van de vereniging zijn al decennialang in trek bij amateurs die meer 
van vogels willen weten. De fotowerkgroep houdt zich weer bezig met een ander 
aspect van de vogelhobby. Lange tijd was er ook een subgroep natuurbescherming 
die vaak samen met andere organisaties optrok bij acties voor natuur en milieu. 
Helaas is er momenteel niemand die zich geroepen voelt om deze ‘kar te trekken’. 
Meer informatie over de werkgroepen en hun activiteiten is te vinden op de 
website www.vwggooi.nl.

Belangrijk werk
Vijftig jaar achtereen heeft de vogelwerkgroep heel wat werk verzet. Er waren vanaf 
het begin al diverse acties, zoals indertijd tegen de weg door Bikbergen en recent 
nog tegen de plannen van een projectontwikkelaar bij de Stichtse Brug in Blaricum.
Een stroom van publicaties was het gevolg. In totaal verschenen iets meer dan 250 
rapporten! Een zeer groot deel daarvan is van belang geweest voor natuur- en land-
schapsbescherming. Organisaties zoals het Goois Natuurreservaat, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de vruchten daarvan geplukt. 

Ijsvogel
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Koninklijke onderscheiding voor 
Dick Jonkers

Op 1 februari van dit jaar bestond de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
precies 50 jaar. Bij deze gelegenheid werd 
Dick Jonkers benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Hij ontving deze onderscheiding,
omdat hij een betekenisvolle bijdrage 
heeft geleverd aan natuuronderzoek, 
natuurbeheer en de vogel- en natuur-
bescherming in Nederland.

Ook werd meegewerkt aan regionale, provinciale, of landelijke verspreidings-
atlassen en monitoring, of bijgedragen aan wetenschappelijke publicaties. 
Ook boeken zagen het licht. In 1987 de avifauna ’Vogels tussen Vecht en Eem’ en 
in 1996 het meer op het grote publiek gerichte boekje ’Vogels kijken in Gooi en 
Vechtstreek’. 

De voorlopige kroon op het werk is dit jubileumjaar gepubliceerd. Het is een soort 
cadeautje van de jubilaris aan het publiek met als titel ‘Gooise Vogels’. Hierin zijn 
van 94 vogelsoorten opgenomen op meer dan 200 pagina’s met korte stukjes, die 
uiteenlopende wetenswaardigheden bevatten. Op de tegenoverliggende pagina 
staan een en soms meer prachtige kleurenfoto’s afgebeeld. De prijs is bewust heel 
laag gehouden, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. 

Watersnip

Liesbeth Boersen-de Jong, loco-
burgemeester van Blaricum speldde 
Dick Jonkers de versierselen op.
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Handige informatie 
GNR beheer en toezicht: 035-6214598 
Politie: 0900-8844 
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359  
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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 
2. Speelweidevijver 
3. Witte strandje en Oude poel

 
Websites:  
www.annashoeve.nl 
www.vriendenvanhetgooi.nl
www.gnr.nl  
www.hilversum.nl

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

4. Voormalig huisje Anna
5. De Berg
6. Bergvijver



20



1

Anna’s Hoeve 
Koerier 
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Colofon  
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt drie 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:   De Toekomst, Hilversum 
e-mail :  koerier@annashoeve.nl
Foto kaft: 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:  
ledenadministratie@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. 

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve 
e.o.
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Jaargang 34 - 
                          nummer 

2017
3Van de redactie

De Koerier die nu voor u ligt is alweer de laatste van 2017. Het jaar lijkt wel weer 
voorbij gevlogen, en nu  is het zomaar weer december en bereiden we ons voor 
op het koude weer en op de feestdagen die er aankomen. In deze Koerier vindt u 
verslagen van de bezwaarzittingen die ons bestuur de laatste maanden heeft  
bijgewoond. Intussen hebt u uit de media kunnen vernemen dat de aanleg van de 
nieuwe HOV-baan nu toch echt van start gaat.  Gelukkig zijn er nog altijd mensen 
die gewoon blijven genieten van wat er in Anna’s Hoeve te beleven is. Eldertje van 
Loenen en Wil Vermeer vertellen ons daarover. Verder schreef Martina Evers, de 
coördinator van de opruimacties, een terugblik op 2017, en u maakt nader kennis 
met de bosploeg. 

Ten slotte  willen wij u, mede namens het bestuur,  alvast fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toewensen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

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

Inhoud
Van het bestuur       blz 2
Kaartjes voorkeurstracé en Tergooiboog HOV    blz 3
Opruimacties 2017       blz 4
Tekening Rob van ‘t Hoff      blz 5 
De herfst in geuren, kleuren en geluiden    blz 6
Hoorzitting Commissie bezwaarschriften    blz 8
Dierenlief en -leed      blz 10
De bosploeg, een gezellige club!     blz 12

Dinanda Dop
Elze Mulder

Hans de Ridder, voorzitter ad interim,
voorzitter@annashoeve.nl | 035  683 5031

Egbert Leijdekker, penningmeester, 
penningmeester@annashoeve.nl | 
06 8356 7957

Anneke Reijn, secretaris,          
secretaris@annashoeve.nl | 035 683 0042

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

Op 11 september 2017 vond de hoorzitting over het PIP (Provinciaal Inpassings Plan) voor de HOV en de 

verlegging van de weg over Anna’s Hoeve plaats bij de Raad van State in Den Haag. Het kostte de Raad 

ruim een halve dag om alle bezwaren aan te horen. Namens de Vereniging was ik daar met  

mr Haakmeester, onze advocaat. Ook Jelle Harder was aanwezig om zijn eigen bezwaarschrift toe te 

lichten. Onze insteek was om te proberen alsnog de Tergooiboog onderzocht te krijgen; een alternatief 

tracé dat 6 miljoen goedkoper is en ecologisch aantrekkelijker dan het door de provincie gekozen tracé.   

De stelling van de kant van de provincie dat dit alternatief te laat was voorgesteld klopt niet met de 

feiten en daar hadden we relevante informatie over paraat. 

De provincie heeft als argumenten tegen de Tergooiboog: a. een langere reistijd van Huizen naar 

Hilversum en b. dat op het voorgestelde tracé de aanleg van een light rail (voor tram/metro) mogelijk 

moet zijn in de toekomst. Inpassen in de huidige infrastructuur zou moeilijk zijn.  Zoals bekend vindt de 

Vereniging deze argumenten van ondergeschikt belang. Op 15 september stond er een artikel in de Gooi 

en Eemlander over de zitting. 

Op 25 oktober kregen we de negatieve beslissing van de Raad van State te horen. Al onze argumenten 

waren van tafel geveegd. De Raad stelt vast dat de provincie zorgvuldig te werk is gegaan en dat de 

schade aan de natuur voldoende wordt gecompenseerd met de in het PIP genoemde maatregelen.  

Bij deze teleurstelling is het wel belangrijk te beseffen dat de Raad van State niet naar de ingebrachte 

feiten kijkt maar naar de procedure: zijn de relevante wetten goed toegepast. Helaas, maar onze  

advocaat, mr Janike Haakmeester had ons al gewaarschuwd dat de kansen klein waren. 

Er lopen overigens nog twee bezwaar- en beroepszaken. Wij hebben bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland beroep aangetekend tegen de toestemming die deze dienst - in het kader van 

de Wet Natuurbescherming - heeft gegeven voor werkzaamheden, nodig voor de aanleg van de  

HOV-verbinding in het Gooi. Kees van Vliet en Jelle Harder zijn naar een zitting van deze RvO in 

Roermond geweest, op 22 augustus. De RvO heeft naar aanleiding van onze bezwaren twee reacties 

gestuurd. Die houden in dat de provincie haar werk over moet doen en een nieuwe ontheffing moet 

aanvragen. Hiertoe heeft de provincie een extra adviesbureau ingeschakeld. 

Ten slotte  hebben we als vereniging bezwaar aangetekend tegen de gemeentelijke kapvergunning voor 

380 bomen langs de Anthony Fokkerweg. Ons bezwaarschrift was gebaseerd op informatie van onze 

leden Jelle Harder en Karin Walters. Bomenkap daar zou o.a. schade toebrengen aan de vleermuizen-

populatie die daar huist. De hoorzitting over deze kapvergunning was op 9 november.  

Jelle en Karin verdedigden daar onze belangen. Behalve ikzelf waren verder ook Kees van Vliet, Elze 

Mulder en Danny van Kooi aanwezig namens de Vereniging.  Voor een verslag van deze bezwaarzitting 

zie blz 8.

Hans de Ridder, 
interim-voorzitter
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Boven: Het voorkeurstracé van de provincie. Na de afrit van de A27 gaat de bus via een flyover  over 
de spoorlijn, rijdt dan parallel aan de spoorlijn tot aan de kruising Mussenstraat –Oosterengweg, en 
gaat daarna verder aan de andere kant van de spoorbaan.

Onder: De Tergooiboog - dit tracé loopt na het oversteken van de spoorlijn naar het zuiden tot aan 
de Soestdijkerstraatweg, maakt daar een bocht naar het westen en komt zo vlak langs het (nieuwe) 
ziekenhuis.
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Tekst en foto’s:
Martina Evers

In 2017 zijn weer twee super geslaagde opruimacties gehouden in Anna’s Hoeve. 
De eerste op 22 april toen maar liefst 49 vrijwilligers uitzwermden vanaf de  
parkeerplaats bij de vissteiger om zwerfvuil te verzamelen.  
Onder de deelnemers: wethouder Floris Voorink en projectmanager Paul Portheine 
van de Gemeente Hilversum. Er werd door iedereen enthousiast gewerkt en 
 ondertussen genoten van het voorjaarszonnetje en de glinsteringen daarvan op het 
water van de vijvers. Na twee uurtjes werken kon de gemeente Hilversum in totaal 
48 volle vuilniszakken met het gebruikelijke glas, blik en plastic afvoeren.  
En ook nog allerlei groot vuil zoals flinke brokken metaal en hout, een gewone ma-
tras en een opblaasmatras of was het ooit een boot? Stukken die zo te zien aan een 
auto hadden gezeten, en boeken, mappen, tapijttegels, een laptoptas, een klapstoel, 
twee emmers, schoenen en sokken, een slaapzak en een parasol, tja een bizarre 
lijst met spullen! En dan werd ook nog door een aantal mensen met veel geduld op 
verschillende plekken gebroken glas uit de bodem gepeuterd.

Bij de tweede actie op 30 september stonden 35 mensen paraat, in alle leeftijden 
van 6 tot 86 jaar. Nu vulden we samen 26 vuilniszakken vol rommel. Ook werd nog 
een apart geval gevonden, een soort oprijplaat/autorek voor een scootmobiel. 
Het was het begin van de herfst, daarom deze keer genieten geblazen van de  
verschillende soorten paddenstoelen en de eerste herfstkleuren in de bomen.
Trouwe deelnemers weten dat het altijd gezellig napraten is na afloop met koffie en 
koek in buurthuis St. Joseph aan de Minckelersstraat, met dank aan Versa Welzijn.

Opruimacties in 2017

Waar je ook zwerfvuil 
raapt tussen de acties 
door: ook daarvoor 
heel hartelijk dank en 
wie weet, tot ziens bij 
een volgende actie!
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Tekst en foto’s:
Martina Evers
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De herfst in geuren, kleuren en geluiden

Je stapt naar buiten, in je scoot, en gaat heerlijk Anna’s Hoeve in. Zoveel moois 
onder handbereik, daar tref ik het maar mee! De geur van natte paddenstoelen,  
de prachtige kleuren van de herfstbladeren, daartussen eikels, kastanjes en  
sparappels... 

De blauwe reiger verlaat heel rustig de boom en slaat zijn vleugels uit met een luide 
kreet. De ochtendmist boven het water biedt een mooie aanblik. Een gevoel van 
rust en kalmte daalt op me neer.  

Ik rijd verder en zie hier en daar nog wat paddenstoelen. Halverwege sta ik stil op 
een bruggetje, en de zon breekt door. Een schittering over de afgevallen bladeren. 
Het geritsel van een vogel op zoek naar voedsel. Wat kan je je dan één voelen met 
de natuur. 

In de bocht van de vijver zitten een stuk of 15 eendenmannen – er wordt druk 
gespetterd, om de beurt gaan ze kopje onder en verzorgen hun verenkleed zodat ze 
er weer pico bello uitzien. Een boomklevertje met zijn blauw-beige verenkleed is op 
zoek naar eten, maar een elfenbankje onderbreekt zijn afdaling. 

Als ik bij het plateau van de Bergvijver aankom wordt ik – zoals ieder jaar weer – 
getroffen door de overweldigende kleurenpracht van de bomen. Zoveel kleuren, 
zoveel contrasten! Het is bijna betoverend. 

Tekst en foto’s:
Eldertje van Loenen



9

Maar dan word ik weer bepaald bij de werkelijkheid: de muskuseend komt  
aangewaggeld voor ons wekelijks praatje en wat voer.  Zo dichtbij huis, zo’n andere, 
mooie en boeiende wereld. Ik ben weer een paar foto’s rijker. 

Tegelijk met een eekhoorn steek ik de Minckelersstraat over – ik moet nog even 
een blik werpen op mijn geliefde Schotse Hooglanders. Rustig grazend doen ze 
zich tegoed. Als ik de bocht om ben, zie ik zo’n acht landgeiten bezig met eten – of 
een partijtje te ‘bokken’. Met volle kracht kletteren de horens tegen elkaar. Wat een 
power! Wie gaat de koppositie behalen? 
Ik keer me om en verbaas me over een grote groep kauwtjes. 

Terug via de Liebergerweg, waar nu de nieuwbouw uit de grond wordt gestampt. 
De vroegere accumulatievijver is nu een bouwput met een wirwar van piepende 
vrachtauto’s. Helaas – weer een stukje minder natuur. Over een paar jaar weten we 
het niet meer en hebben het over de nieuwe Muziekwijk. 
Toch voldaan en met vele mooie indrukken keer ik huiswaarts. Blijf genieten!
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Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften op 9 november

Op donderdag 9 november was in de Tuinkamer in het Raadhuis de hoorzitting 
van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente Hilversum. 
De VBAH heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de kapvergunning voor 380 
bomen in verband met de aanleg van de HOV-busbaan en de verlegging van de 
Weg over Anna’s Hoeve.
Namens de vereniging deden Hans de Ridder, Jelle Harder en Karin Walters het 
woord, daarnaast waren nog drie andere geïnteresseerde leden aanwezig.   
De verschillende bezwaarpunten werden één voor één behandeld.

Ecologie
Allereerst was er van onze kant het bezwaar dat de gemeente geen rekening lijkt te 
houden met vogels, vleermuizen en andere dieren die in de te vellen bomen leven. 
Hier lijkt onvoldoende onderzoek naar gedaan te zijn, in ieder geval is er bij de  
VBAH geen onderzoeksrapport bekend. De aanwezige vertegenwoordigers van de 
provincie verwezen naar de zaak die bij de Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland loopt. Deze rijksinstantie verleende een ontheffing in het kader van de 
Flora en Faunawet  (sinds 1 januari 2017 de Wet Natuurbescherming). Zie hiervoor de 
alinea over deze beroepszaak in het artikel ‘van uw interim-voorzitter’. 
Op de vraag van Jelle Harder waarom er geen enkel rapport is dat de noodzaak van 
de verlegging van de weg over Anna’s Hoeve aantoont kregen wij geen antwoord.

Communicatie
De VBAH heeft ook bezwaar gemaakt tegen de manier waarop over de plannen is 
gecommuniceerd met de omwonenden van Anna’s Hoeve. Een deel van de  
bewoners van de Anthony Fokkerweg heeft een brief gekregen van de gemeente 
met weinig relevante informatie en zeker geen duidelijke informatie over de 
komende bomenkap. Daarnaast werd indertijd de aanvraag voor de kap-
vergunning zeer vaag en incorrect omschreven op de ‘vergunningenpagina’ van de 
Gooi en Eembode.  
In eerste instantie stond er dat een kapvergunning  was aangevraagd “voor het  
kappen van bomen langs de Oosterengweg”. Dat het ging over bomen op het talud 
op het stuk Anthony Fokkerweg tussen Liebergerweg en Mussenstraat, was daar 
niet uit af te leiden. 
Deze kritiek werd afgedaan met het argument dat je als je hierin geïnteresseerd 
bent als burger je met enige moeite wel kunt achterhalen hoe het precies zit.   
De VBAH vindt echter dat over dergelijke belangrijke veranderingen in de woon-
omgeving duidelijker en nadrukkelijker met de direct omwonenden moet worden 
gecommuniceerd. 
 

Hans de Ridder
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Hans de Ridder

De rectificatie die een week na de oorspronkelijke aankondiging verscheen. De eerste keer was de 
Oosterengweg genoemd; nu staat er alleen nog maar ‘omgeving Hilversum Oost’.  Strikt genomen is de 

omgeving van Hilversum Oost het hele Gooi, en misschien zelfs wel een groter gebied. 

Herplantfonds
De gemeente blijft erbij dat het herplanten van een bos best mag met heel jonge  
(en dus goedkope) boompjes. Dat daarmee aan de totale waarde van een bos, het 
genot er in rond te wandelen en van de natuur te genieten geen recht wordt gedaan 
was men niet eens met de VBAH. 

Karin Walters merkt op dat de gemeente voor het bepalen van de hoogte van het 
bedrag dat in het herplantfonds gestort moet worden, vreemd genoeg niet de 
methode gebruikt heeft die in het velbeleid voorgeschreven is. Het bedrag dat de 
gemeente berekend heeft is een derde lager, dan volgens de standaard-berekening 
in het velbeleid. Zou de gemeente niet eigenlijk het hogere bedrag in rekening 
moeten brengen bij de provincie? Op deze vraag zal nog een antwoord komen. 

De gemeente is overigens wel bereid om met ons te overleggen over de  
besteding van het budget uit het herplantfonds. Bij dit overleg is GNR natuurlijk ook 
een speler.
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Dierenlief en -leed in Anna’s Hoeve
Wil Vermeer

Begin dit jaar ontdekte ik in een heuvel langs de Speelweide grote en kleinere 
gaten, of holen, en voor enkele daarvan lag nog een een hoop zand voor de ingang. 
Het was een heel netwerk van wel zo’n 25 holen, zich uitstrekkend tot net boven 
de oevers van de slurf. In eerste instantie dacht ik dat het vosseholen waren, maar 
deze dieren zijn waarschijnlijk naar elders vertrokken. 
Eind juli dacht ik meer aan een dassenburcht, omdat de ingangen vrij fors zijn hier 
en daar. Jelle Harder van onze vereniging is wezen inspecteren of dit zo was, maar 
kwam tot de conclusie dat het toch om konijnenholen zou gaan. Temeer daar de 
gevonden uitwerpselen bij een paar holen daarop wezen. 
’t Is dus hoogstwaarschijnlijk alleen een Konijnenburcht, waarin heel wat uren 
graafwerk zit!

In de vorige Koerier schreef ik een stukje over de Kaapse eend of muskuseend 
Ziggy. Een eend die grotendeels op het droge leeft en bijgevoederd moet worden. 
Half augustus maakte ik me een beetje zorgen over deze grote groene  
vrouwtjeseend, want ze liep wat wankel. Diezelfde week nog ontdekte ik, dat ze 
op een nest zat met wel 11 eieren, dat nagenoeg in het zicht van de bezoekers aan 
de Bergvijver lag. Ik hoopte er het beste van, maar ook dat ze niet allemaal zouden 
uitkomen! Zondag 20 augustus reeds was het hele nest leeg. Waarschijnljk geraapt! 
Later, na de herfstvakantie, constateerde ik dat Ziggy’s vleugels aan beide zijden 
ingekort waren. Met welk hoger doel en door wie? 

konijnenhol met keutels - Will Vermeer
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Wil Vermeer

Een paartje meerkoeten, dat de hele winter ook met Ziggy in en bij de Bergvijver 
vertoefde, heeft daar vier kleintjes grootgebracht. Op het voorste plateau van de 
Eerste vijver (de Speelweidevijver) heeft een meerkoetenpaar ook vier kleintjes 
gekregen, maar die zijn met de voorjaarsstorm te water geraakt en hebben het, op 
één na, niet gehaald. Op het andere plateau was eveneens een broedpoging, maar 
bij deze meerkoeten is het niet tot nakomelingen gekomen. Ja er is veel leed helaas. 
Toch pakken de dieren hun leven snel weer op. 

Ook was er een jonge reiger op een nest in de top van een boom in het douglasbos, 
die bijna kon vliegen. Ik zag hem of haar druk oefenen met de vleugels. 
 Helaas heb ik deze niet meer teruggezien. Er leeft ook een buizerd in de buurt van 
het (voormalige) Witte Strandje. 

Loslopende honden kunnen veel dierenleed aanrichten! Van een jong, apathisch, 
verdwaald, te vroeg losgelaten, geringd duifje vond ik nog slechts een paar veren op 
de Speelweide, toen ik na een uur terugkwam om te kijken hoe het ging. 

Maar goed nieuws was er zeker ook. Ik zag een blonde eend in haar of zijn eentje 
wel zes kleintjes grootbrengen dit seizoen! Zij genoten van het kroos op het water 
van de Oude Poel. Ook spotte ik op 6 juli jl. een grote groen/crème slang, die vanuit 
het struikgewas, bij de T-kruising van het fietspad Minckelersstraat/Weg over 
Anna’s Hoeve, wilde oversteken naar de Oude Poel. Toen ze mij zag, keerde ze snel 
weer om.

Ook gebeurde er wat zeldzaams. Soms gooi ik wat brood op het water waar kleine 
vissen opaf komen. Eind juni kwam er een grote karper met z’n kop boven water, 
keek me aan en at wat van het brood, waarna hij weer verdween. Ik heb dat ervaren 
als een glimlach van Boven!

Een reiger in Anna’s Hoeve -Eldertje v. Loenen
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De bosploeg, een gezellige club!

Tijdens de herfstvakantie mailden mijn kleinzoons Rick en Tim: ‘Opa, wij komen 
logeren en willen ook graag helpen met de bosploeg’. Nou als opa kan je dat niet 
laten lopen en het was ook erg gezellig. We zijn momenteel bezig met het  
opknappen van de Berg, in overleg met GNR graven we jonge robinia’s  
(valse acacia’s) uit die spontaan zijn komen aanwaaien.

Kees van Vliet

Op de voorgrond Tim en Rick, daarachter leden van de bosploeg: vlnr Cees, Rita, Machteld, Wim, 
Danny en Aartje.

De bosploeg in 2015, met links Kees van Vliet. Inmiddels is de samenstelling iets gewijzigd.
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Kees van Vliet Handige informatie 
GNR beheer en toezicht: 035-6214598 
Politie: 0900-8844 
Milieuklachtentelefoon: 0800-0359  
Schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

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 
2. Speelweidevijver 
3. Witte strandje en Oude poel

 
Websites:  
www.annashoeve.nl 
www.vriendenvanhetgooi.nl
www.gnr.nl  
www.hilversum.nl

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

4. Voormalig huisje Anna
5. De Berg
6. Bergvijver
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