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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.



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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Anna’s Hoeve Koerier

Jaargang 35 | 2018 | nummer 1

Inhoud
Een terugblik op 12 jaar besturen
Algemene Ledenvergadering
Oude tijden herleven heel even
Even voorstellen
 Danny van Kooi
 Marjan Nijhoff
Jaarverslag van de bosploeg

pag. 2
pag. 4
pag. 5

pag. 6
pag. 7
pag. 8

Van de redactie

Deze Koerier is dunner dan u gewend bent. Dat heeft alles te maken met het feit dat we momen-
teel man- en vrouwkracht tekort komen in de redactie. Maar: de belangrijkste informatie staat 
erin. 

U vindt op blz 4 de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart a.s. De uitnodiging 
voor deze vergadering wordt per post verzonden, en heeft u intussen hopelijk ontvangen. 
Anders dan tijdens de ledenvergadering vorig jaar april zien we de toekomst van de vereniging 
weer wat zonniger. Er hebben zich namelijk twee nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld. 
Dat komt goed uit nu Hans de Ridder, na 12 jaar in het bestuur, eindelijk weer eens tijd wilde 
hebben voor andere dingen naast zijn drukke baan. Behalve Hans koos ook Egbert Leijdekker 
ervoor om, na 3 jaar penningmeesterschap, weer meer tijd aan zijn andere hobby’s te gaan 
besteden. 

Naast alle zakelijke mededelingen is er gelukkig ook weer een mooie seizoensimpressie van 
Eldertje van Loenen. Deze keer gaat het vooral over de heel korte winter die ons half december 
overviel. Als deze Koerier bij u in de bus valt, is het al bijna lente. Eind maart wordt het ook écht 
lente, en dat geldt dan hopelijk ook voor onze vereniging: een nieuwe lente en een nieuw geluid!

Namens de redactie, Elze Mulder



Beste leden,

Dit is de laatste Koerier waarin u een bijdra-
ge van mij kunt lezen en mij als bestuurslid 
vermeld zult zien. In de komende Algemene 
Ledenvergadering treed ik af als waarne-
mend voorzitter en verlaat ik het bestuur. 
Met mij zal Egbert Leijdekker, onze pen-
ningmeester, het bestuur verlaten.

Ik kijk terug op 12 jaar Anna’s Hoeve. Helaas 
met frustraties te over. Aantasting van de 
natuur die niet werd gecompenseerd, maar 
goedgepraat als ’algemeen belang’. Het Goois 
Natuur Reservaat dat, op z’n zachtst gezegd, 
niet altijd een steun in de rug was. En een 
gemeenteraad die eerst tegen de verlegging 
van de Weg over Anna’s Hoeve was en toen 
ineens voor. Nooit is aan ons uitgelegd waar 
die verandering van mening vandaan kwam. 
Maar: uiteindelijk overheerst een positief 
gevoel. Ik heb veel fijne mensen leren kennen, 
mensen met een goed hart en inzet voor een 
goede zaak.

Ik bedank hier de vele (bestuurs)leden die ik, 
gedurende de tijd dat ik in het bestuur zat, heb 
mogen helpen met hun inspanningen om het 
natuurgebied Anna’s Hoeve te kunnen behou-
den als een plaats waar recreatie en natuur sa-
men gaan. Ik noem weinig namen; het waren 
er te veel. Ik maak een uitzondering voor Jelle 
Harder, de man die alles van de natuur weet, 
en voor Kees van Vliet met wie ik 12 jaar heb 
samengewerkt. Jelle en Kees, bedankt.

Wat moet mij nog van het hart:
Tijdens de ALV van 20 april 2017 werd besloten 
om, nadat ons verweer bij de Raad van State 
was geaccepteerd dan wel verworpen, de
Vereniging op te heffen. Waarom? Omdat we 
met zijn allen toen voelden dat we geen ver-
dere mogelijkheden hadden om het natuur-
gebied te behouden, tenslotte onze belang-
rijkste doelstelling. En tevens omdat we er 
maar steeds niet in slaagden nieuwe bestuurs-
leden te vinden om de plaats in te nemen van 
diegenen die wilden opstappen.

Dat laatste is nu veranderd. Er zijn twee kan-
didaten voor de openvallende plaatsen in het 
bestuur. Deze twee kandidaten stellen zich 
verderop in dit blad aan u voor.

Om het natuurgebied Anna’s Hoeve zo goed 
mogelijk te behouden voor recreatie en als 
natuurgebied hebben wij, het bestuur van 
de Vereniging, na consultatie van de ALV en 
daartoe aangespoord door de gemeenteraad, 
een brief bij wethouder Voorink aangeboden 
met daarin de wensen van de Vereniging voor 
de herinrichting. De belangrijkste boodschap 
in die brief was: Geen hekken in het gebied om 
dier en mens te scheiden.

Een nieuw bestuur zal hopelijk deze bood-
schap, die in lijn is met de doelstelling van de 
vereniging, uitdragen bij de gemeente, GNR 
en waar dat verder nodig of nuttig is.

Rest mij nog mijn waardering uit te spreken 
voor al die andere actieve leden die de Vereni-
ging overeind hielden: de leden van de Bos-
ploeg, de redactie van de Koerier, de bezorgers 
van de Koerier, en de klankbordgroep.

Een terugblik op 12 jaar besturen

Hans de Ridder



De penningmeester bezig met één van zijn vele andere hobby’s.



1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2017 
4. Herroeping voornemen tot opheffing van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

De ALV van 20 april 2017 besloot om de Vereniging op te heffen. Hans de Ridder, waar 
-nemend voorzitter, zal hier verder op ingaan en uitleggen waarom het bestuur denkt dat 
de Vereniging kan blijven voortbestaan.

In geval de vergadering besluit om de vereniging toch op te heffen, worden de agenda-
punten tussen * en * overgeslagen. Daarnaast wordt dan een agendapunt toegevoegd 
waarin wordt beslist over de besteding van het kapitaal dat overblijft nadat alle acties tot 
opheffing zijn uitgevoerd.

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2017 
De kascommissie 2017 bestaat uit Mijns Verhoeven, Carolien Jansson
en Christien Jekel als reserve. 

6. Benoeming kascommissie 2018 
7. Algemeen jaarverslag 2017 + Jaarplan 2018 
8. Een nieuw bestuur voor de Vereniging*

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Hans de Ridder, waarnemend voorzitter en Egbert Leijdekker, penningmeester.

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden*
Danny van Kooy stelt zich verkiesbaar voor de functie van Voorzitter 
Marjan Nijhoff stelt zich verkiesbaar voor de functie van Secretaris

10. Wijziging taakverdeling in het bestuur*
Anneke Reijn draagt het secretariaat over aan Marjan Nijhoff en neemt het penningmees-
terschap van Egbert Leijdekker over. 

11. Webmaster*
Roel Luijer volgt Egbert Leijdekker op als webmaster.

12. Rondvraag 
13. Sluiting van de vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur | Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even met elkaar na te praten. 

Waar vindt u de notulen en andere stukken? 
Evenals vorig jaar worden de stukken voor de Algemene Ledenvergadering, om praktische 
redenen, niet meer in de Koerier opgenomen. De notulen van de vergadering op 20 april 2017, 
het financieel verslag en de begroting, het jaarverslag en het jaarplan zijn uiterlijk eind februari 
te vinden en te downloaden op www.annashoeve.nl/Vereniging.html 

Indien u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u bovengenoemde verslagen opvragen 
bij Egbert Leijdekker, telefoon 06 8356 7957. Hij stuurt u deze dan graag toe.

*

*

*

*



Het weekend van 9 en 10 december: vele witte vlokken dalen neer. Het is behoorlijk koud maar 
wat wordt de wereld mooi! Een dikke witte deken bedekt het landschap. De boomtakken buigen 
door onder het dikke pak sneeuw. Mijn gezicht tintelt, handen en voeten doen zeer van de kou. 
Maar de Hooglanders stampen onverstoorbaar door de sneeuw. 

Je hoort mensen lachen en roepen, met veel vaart komen ze van de nieuwe berg afglijden. Slee-
en in alle soorten en maten, ja hoor, zelfs een vuilniszak doet dienst. Hier en daar zijn sneeuw-
ballen-gevechten, of ze rennen elkaar achterna om elkaar in te peperen... sommige dingen 
veranderen niet. Jong en oud geniet en er worden vele, vele foto’s gemaakt – ik zelf kom niet aan 
fotograferen toe met stijve vingers en een fotocamera die niet echt goed beschermd is tegen 
sneeuw...

Helaas – het was mooi maar van korte duur. Het weer veranderde, veel regen volgde, en een 
grauwe grijze sluier. Door de zware sneeuwlast zijn ook in Anna’s Hoeve veel takken afgebroken. 
De bosploeg zal daar wel weer een aardige klus aan hebben. 

Met al die regen en de smeltende sneeuw steeg het water ook weer flink in Anna’s Hoeve, veel 
plassen en hoog water: ook bij de vissteiger staan de bankjes weer in het water. In het Laarder 
Wasmeer ontstaan vele poelen. Een grote groep ganzen (zo’n 50 stuks) houdt er een winterstop, 
en ze gakken er lustig op los. In de daarnaast gelegen Leeuwenkuil zie ik de geiten klauteren. Je 
waant je voor even in het buitenland. 

Aan de kant van de spoorlijn staan op vele paden grote en diepe plassen, niet geschikt voor de 
scootmobiel. Maar een rondje om de Oude en de Nieuwe Berg, als het weer het toelaat, is toch 
elke keer weer een belevenis. Dus: pak je momenten en geniet met volle teugen!

Oude tijden herleven heel even

 - Eldertje van Loenen



Danny van Kooi
Ik ben geboren op 19 september 1951 te Weesp. Rond mijn vijfde levensjaar hertrouwde mijn 
moeder en zijn wij verhuisd naar Hilversum. Zolang als ik mij herinner kom ik al in ons mooie An-
na’s Hoeve. Was het niet om naar de speeltuin te gaan, dan wel om op de speelweide te vertoe-
ven. En waar kon je beter leren schaatsen dan op de vijvers van Anna’s Hoeve?

Toen ik in verband met mijn eerste huwelijk het ouderlijk huis ging verlaten, kwam ik op de 
Anthony Fokkerweg te wonen. Recht tegenover de nog altijd aanwezige berg, het talud voor de 
voorgenomen rondweg. Tijdens mijn tweede relatie heb ik heel even in Kerkelanden gewoond, 
maar uiteindelijk zijn Monique (mijn tweede vrouw) en ik weer in mijn oude buurt terechtgeko-
men. Vlakbij Anna’s Hoeve dus.

Kortom, mijn hele leven ben ik al bekend met het mooie gebied waar wij bij in de buurt mogen 
wonen. Dit is ook de reden dat ik mij vorig jaar, zodra ik met pensioen was, heb aangemeld bij de 
Bosploeg van Anna’s Hoeve.

Toen het bestuur verlegen zat om nieuwe leden was het een logische stap voor mij om me aan te 
melden. Hoewel het gebied steeds meer onder druk komt te staan door allerlei projecten, hoop 
ik dat er voor de recreanten (vooral de wandelaars) die Anna’s Hoeve regelmatig bezoeken, een 
mooi stuk natuurgebied behouden zal blijven, en dat ik daar als voorzitter mijn steentje aan kan 
bijdragen. 

Naast Anna’s Hoeve heb ik nog een paar andere hobby’s: vissen, fotografie, fietsen, motorrijden 
en sinds kort weer modelspoor-N.

Even voorstellen: de nieuwe kandidaten voor het bestuur



Marjan Nijhoff
Hierbij wil ik mij voorstellen als nieuw bestuurslid van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve.

Ik ben Marjan Nijhoff, ik woon op de Meteorenstraat in Hilversum. Ik heb jaren gewerkt voor 
Schooltv, wat na de fusie NTR is geworden. Na een reorganisatie heb ik nog anderhalf jaar voor 
het distributiecentrum gewerkt, waar ervoor werd gezorgd dat de producten van Schooltv op de 
scholen aankwamen. Daarop volgde helaas weer een reorganisatie waardoor ik werkloos werd.

Ik ben toen op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk, en zo kwam ik bij de Bosploeg van Anna’s 
Hoeve terecht. Wat was het heerlijk inde buitenlucht te werken! En: ik was zeer verrast, zo mooi 
als het hier is! 

Helaas is het me het laatste jaar bijna niet meer gelukt om mee te doen met de werkmiddagen 
op woensdag. Dat komt doordat ik toch weer een baan heb gevonden, en die is moeilijk te com-
bineren met het bosploegwerk. Dat is dan ook de reden waarom ik nu wil plaatsnemen in het 
bestuur – om toch verbonden te zijn met een mooi stukje natuur dat wij in Hilversum bezitten. 

Ik verheug me op een leuke samenwerking!



Samenstelling en werkzaamheden
De Bosploeg bestaat nu uit 8 personen. In 
februari kwam Aartje Hup de groep verster-
ken. Eind april moesten we afscheid nemen 
van Marjan Nijhoff die een vaste baan had 
gekregen. In augustus kwam Danny van Kooi 
erbij. Herman Bakker werkte in 2017 ook 17 
keer mee.

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 omge-
waaide bomen die wandelpaden versperren. 
En passant halen ze ook meteen veel zwerfvuil 
weg. 

Omdat grote delen van Anna’s Hoeve al vrijwel 
vogelkersvrij zijn, waren er in 2017 relatief 
weinig meer over. Langs de Speelweidevijver 
is oeverbegroeiing gekortwiekt en verwijderd, 
en de oosthelling van het nieuwe fietspad 
werd vrijgezet voor vrij uitzicht over het Laar-
der Wasmeer. 

Op de grashelling van de Oude Berg zijn veel 
robinia’s (pseudo-acacia’s) uitgegraven – een 

zware klus, want dat zijn taaie jongens! Voorts 
werden er bruggen vrijgezet en stukken drijf-
hout uit de vijvers gehaald.

Op één woensdagmiddag volgde de bosploeg 
een reanimatiecursus.

Kabouterwerk
Het ‘kabouterwerk’ besloeg o.m. het onder-
houd van de wandelroute, het uitgraven van 
de Slenk onder de vlonder op de Speelweide, 
het verwijderen van overhangend groen langs 
het fietspad en het uitgraven van Japanse 
Duizendknoop uit de groenstrook van het 
parkeerterrein.

Aan die laatste klus werd in totaal krap 4 uur 
besteed: het aantal uitgegraven duizend-
knoopjes is ineens drastisch gedaald, tot 550 
stuks (in 2016 nog 2000). Het lijkt er dus op 
dat we de strijd tegen de duizendknoop gaan 
winnen. De duizendknoop werd ontdekt in 
augustus 2012, we zijn er dus al ruim vijf jaar 
druk mee. 

Onze bosploeg draait intussen helemaal mee 
met de andere vrijwilligersploegen van GNR. 
Kees van Vliet, sinds twee jaar coördinator, 
neemt deel aan het coördinatorenoverleg. En 
we hebben in het veld ook regelmatig contact 
boswachters van GNR. 

Ook meedoen?
Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? 
Bel Kees van Vliet: 035 683 3007, of kom eens 
kiijken. We werken iedere woensdagmiddag 
vanaf half twee tot een uur of vier. De leden 
van de bosploeg krijgen een kledingpakket en 
schoenen van GNR.

Jaarverslag van de Bosploeg
In 2016 brak de Bosploeg van Anna’s Hoeve al een record: toen werd er 549 uur gewerkt. In 
2017 werd een nieuw record gehaald: de teller kwam nu op 599 uur.

Van de 52 woensdagen in het jaar ging slechts vier keer het boswerk niet door: twee keer wegens 
overvloedige regenval, een keer wegens storm, en een keer wegens winternarigheid (sneeuw 
en blubber). Op de 48 werkmiddagen werd gemiddeld 2 uur lang gewerkt door 6 mensen  - dat 
brengt de teller op 572 werk-uren. De overige 27 uren besteedden één of twee vrijwilligers aan 
speciale klusjes (“kabouterwerk”) op andere tijdstippen in de week.  

 - Gerard Peet  

Foto: Kees van Vliet



1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte strandje en Oude poel

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

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

Plattegrond van Anna’s Hoeve

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 vereni-
ging veel kosten!

Digitale Koerier

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 onder-
werp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Websites
www.annashoeve.nl
www.vriendenvanhetgooi.nl
www.gnr.nl 
www.hilversum.nl
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Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396

Joke Verrij, secretaris ad interim
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

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

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
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Van de redactie

Eindelijk dan weer een Koerier! Wij hopen natuurlijk dat u hem ook echt gemist hebt. Dat het zo 
lang duurde voor er een nieuwe Koerier kon worden gemaakt had een paar redenen. Ten eerste 
was de redactie inmiddels ingekrompen tot één persoon. Verder had het nieuwe bestuur tijd 
nodig om zich in te werken; zij moesten kennismaken met instanties en mensen die invloed 
hebben op het behoud van Anna’s Hoeve zoals wij dat graag zien, en onze zaak bepleiten. Dan 
schiet het schrijven er gemakkelijk bij in.

Maar zo tegen het eind van het jaar wordt het toch tijd om verslag te doen van wat er zoal 
gebeurt in ons geliefde stukje natuur, en wat wij doen om het mooi en toegankelijk te houden. 
Dat laatste wordt wel erg moeilijk gemaakt door de inmiddels geplaatste schermen, waarvan wij 
het nut zeer betwijfelen. Meer daarover leest u in deze Koerier. Verder informatie over de Groene 
Schakel, een verslag van de opruimacties dit jaar, en een indruk van het werk dat de Bosploeg 
verzet. En natuurlijk neemt Eldertje van Loenen u weer mee op één van haar vele tochtjes door 
Anna’s Hoeve.

Namens de redactie, Elze Mulder
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Dringend verzoek van de penningmeester
Een dringend verzoek van onze penningmeester aan degenen die de contributie voor 2018 nog 
niet hebben voldaan: wilt u dit alsnog doen voor eind november? Met ingang van 2018 versturen 
wij geen acceptgiro’s meer, omdat dit nogal duur uitpakt voor ons. Wij begrijpen dus heel goed 
als u er zelf niet aan gedacht heeft. Maar uw bijdrage is hard nodig om onze activiteiten voort te 
zetten! Het bankrekeningnummer van de VBAH is: NL10 INGB 0004 920 844. Wilt u bij ‘kenmerk’ 
invullen dat het gaat om de contributie 2018 en uw naam en adres erbij vermelden?
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Beste leden,

In de jaarvergadering van 28 maart 
2018 zijn Marjan Nijhoff en ik als nieuwe 
bestuursleden van de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve e.o. gekozen. 
Mede daarom werd tijdens dezelfde 
vergadering het voorgenomen besluit om 
de vereniging op te heffen, ingetrokken. 
In de Koerier nummer 1 van 2018 hebben 
Marjan en ik onszelf voorgesteld.

Sinds eind maart heeft het nieuwe 
bestuur niet stil gezeten. We zijn volop 
bezig met het wel en wee van Anna’s 
Hoeve. Zo hadden we op 22 maart een 
gesprek met twee medewerkers van de 
provincie, die verantwoordelijk zijn voor 
de Voltooiing van de Groene Schakel. *

Hoewel ik op 22 maart nog niet officieel 
in functie was heb ik wel aan dit gesprek 
deelgenomen en hebben wij daar, 
gezamenlijk, onze belangrijkste wensen 
uitgesproken. Deze wensen zijn samen te 
vatten als volgt: 

• geen hekken in Anna’s Hoeve,
• de wandeling rondom de Bergvijver

moet mogelijk blijven; een vlonder
over het water vinden wij geen goed
alternatief;

• mountainbikers willen we uit het
gebied weren.

Het eerste speerpunt  ‘geen hekken’ 
houdt in dat recreanten toegang moeten 
houden tot heel Anna’s Hoeve, wij willen 
dus geen ‘harde’ afsluitingen. 

Van de voorzitter

Of onze wensen gehonoreerd gaan 
worden moeten we afwachten. Wij doen 
in ieder geval ons uiterste best om het 
gebied Anna’s Hoeve zo ruim mogelijk 
toegankelijk te laten blijven. 

Dat we ons beroep – op ons bezwaar 
tegen de aanleg van de HOV volgens het 
vastgestelde tracé - verloren hebben zal 
bij een ieder bekend zijn. Er loopt echter 
nog wel een bezwaarprocedure bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) over de wijze waarop de provincie 
en de projectorganisatie van de HOV met 
het overzetten en/of afvangen van de 
kamsalamanders zijn omgegaan (zie ook 
verder in deze Koerier).

Daarnaast loopt er ook nog een 
procedure tegen het kappen van 
duizenden bomen in Anna’s Hoeve 
en Monnikenberg. Dat kappen heeft 
onder andere grote gevolgen voor de 
aanwezige boommarters en dassen op 
Monnikenberg.

* Voor een toelichting op wat dit project De Groene Schakel ook alweer 
inhoudt, verwijs ik u naar het artikel verderop in deze Koerier.

Bergvijver in de jaren ‘50. Waar zouden deze kinderen 
naar kijken? (foto: Streekarchief)
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Deze leven ook in Anna’s Hoeve, al weet 
bijna niemand dat – omdat er geen 
onderzoek naar is gedaan.

Overzicht acties bestuur
De afgelopen maanden hebben wij 
als nieuw bestuur, in verschillende 
samenstelling, gesprekken gehad met 
diverse partijen: 

Op 4 juni zijn wij, op uitnodiging van de 
heer J.C. van Alphen (omgevingsmanager 
voor de HOV in het Gooi), op bezoek 
geweest bij de medewerkers van het 
HOV project. Anneke, Kees en ik hebben 
daar nogmaals aandacht gevraagd voor 
de wensen van de Vereniging – dezelfde 
als we op 22 maart al aan Groene-
Schakelmedewerkers hadden voorgelegd. 
Helaas kregen wij de indruk dat men 
niet erg open stond voor onze ideeën en 
suggesties.

Kamsalamander (foto: Jelger Herder)

Op 5 juni hebben Kees van Vliet en ik 
een bezoek gebracht aan HilverZon. 
Tijdens de jaarvergadering was nl 
een agendapunt ingevoegd over de 
hinder die werd veroorzaakt door de 
2160 zonnepanelen van HilverZon, 
op het dak van de bufferbak  van de 
rioolwaterzuivering. Tijdens dit gesprek 
werd duidelijk dat HilverZon deze 
dakconstructie ook niet had bedacht 
en dat zij net zo verbaasd waren als de 
bewoners van de nieuwe wijk. 
Voor de tweede fase is nog geen 
aanbieding geweest. Mogelijk dat deze 
ook niet bij HilverZon terecht gaat komen 
maar bij een andere aanbieder.

Op 13 juni hebben Marjan Nijhoff en ik 
een kennismakingsgesprek gehad met 
GNR. Hierbij waren Karin Heerschop 
(directeur-rentmeester a.i.) en Derk 
van der Velden (landschapsarchitect) 
aanwezig.
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Derk heeft ons, middels wat plaatjes, 
uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren 
in Anna’s Hoeve. Ook hier hebben wij 
weer onze wensen naar voren gebracht. 

Op 21 juni zijn Kees, Anneke en ik met 
Jelle Harder op pad geweest. Jelle heeft 
ons wegwijs gemaakt in de diversiteit van 
dieren die leven in zowel Anna’s Hoeve als 
op Monnikenberg.

Verder is de status van de Bosploeg 
aan de orde geweest. De Bosploeg is 
sinds een paar jaar geen werkgroep 
van onze vereniging meer, maar een 
vrijwilligersploeg zoals GNR die meer 
onder zijn hoede heeft. 

We hebben dit jaar twee 
bestuursvergaderingen gehad, 
waarbij de focus vooral lag op onze 
communicatiekanalen, de Anna’s Hoeve 
Koerier en de website. Bij beide is er veel 
werk aan de winkel. Voor de website 
en de opmaak van het blad hebben we 
inmiddels iemand gevonden die we de 
volgende keer aan u zullen voorstellen. 
De redactie is geslonken tot één persoon 
en we hebben mensen nodig om de 
redactie te versterken. Bent u, of kent u 
iemand die dit leuk zou vinden, of wilt 
u eerst meer weten: bel dan naar Elze
Mulder, 06 2835 1621.

Danny van Kooi

Grote opkomst bij beide opruimacties. Hier een gedeelte van de mensen dat er op 21 april bij was !
(foto: Martina Evers)
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In 2018 is twee keer een opruimactie 
gehouden van zwerfvuil in en rond Anna’s 
Hoeve. Beide keren met een zeer grote 
opkomst: op 21 april zijn er 42 mensen aan 
het werk geweest en op 15 september waren 
we met liefst 47 personen. Zoals altijd is er 
hard gewerkt en was het tegelijkertijd ook 
supergezellig om dit met z’n allen te doen.

Er is beide keren weer heel wat afgevoerd.
In april ging het om 24 volle vuilniszakken 
met het nodige blikwerk, glas en plastic. 
Verder werden nog wat vreemde voorwerpen 
gevonden, zoals twee halve fietsen, een 
vissersstoeltje, een barbecue, een sleetje 
dat in de vijver lag, lachgaspatronen, 
verfspuitbussen, wieldoppen en een auto-
onderdeel en een stapeltje tapijttegels. De 
allerjongste deelnemer kwam aanzwoegen 
met een halfvergane autoband, superstoer!

Boswachter John was er ook, samen met 
een politieagent die dit een keer wilde 
meemaken. Met een aantal mensen hebben 
zij op een plek iets verder weg ook nog eens 
een hele aanhangwagen vol weggehaald. Het 
gebruikelijke “kleine spul” maar ook o.a. een 
oude deur en een stofzuiger. 
De zomereditie van de wijkkrant van 
Hilversum Oost wijdde aan deze actie een hele 
bladzijde met foto en een leuk artikel.

In september leverde de actie in totaal 
46 vuilniszakken vol klein zwerfafval op. 
Opnieuw heel veel plastic en glazen flesjes, 
blikjes, pakjes, zakjes, peuken en andere 
onduidelijke rommel. Daarnaast nog een 
aantal merkwaardige zaken zoals stukken 
zeil, een folderdump, een koffer, een metalen 
hekwerk dat op een vreemde plek midden 
in het bos lag, kapotte hengels en een grote 
nepvis, een frame van een brommer, een lamp 

Zwerfvuilacties 2018
MARTINA EVERS 

(mogelijk met kwik, deze is door de organisatie 
ingeleverd bij het klein chemisch afval) en 
twee kentekenplaten.

Na afloop van de actie trakteerde Versa Welzijn 
traditiegetrouw in wijkcentrum St Joseph op 
koffie/thee met koek. Dat dit zeer op prijs 
wordt gesteld blijkt wel uit de grote groep 
mensen die gezellig nog een poosje meezit 
aan de koffietafel.

Voor het afvoeren van het verzamelde 
vuil gaat onze dank uit naar de gemeente 
Hilversum.

Superstoer! (foto: Martina Evers)
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Poel  op het Geitenweitje voor hij gedempt werd.

In mijn voorwoord heb ik al kort het 
probleem met de kamsalamanders 
aangestipt. Inmiddels ligt er een goed 
doortimmerd bezwaarschrift bij de 
RVO, geschreven door Jelle Harder. Wij 
maken bezwaar tegen hoe er wordt 
omgesprongen met de amfibieën – 
waaronder de zeldzame kamsalamanders 
– die in het voorjaar in de poel op het
Geitenweitje verblijven.

Om ruimte te maken voor de HOV-
busbaan zou deze poel moeten 
worden gedempt. Ter compensatie is 
schuin tegenover op het Geitenweitje 
een nieuwe poel aangelegd. Om de 
kamsalamanders niet te laten begraven 
onder een berg zand in de bestaande 
poel, was met de provincie de afspraak 
gemaakt dat er in mei 2017 een scherm 
met vangemmers omheen geplaatst 

Gedoe met salamanders en schermen
TEKST EN FOTO’S DANNY VAN KOOI

zou worden. Dan zouden vrijwilligers de 
kamsalamanders en andere amfibieën 
kunnen afvangen en verplaatsen naar de 
nieuw gegraven poel. 

Het beloofde scherm bleef echter 
achterwege. Ook in 2018 kwam van 
de beloften, die de provincie keer op 
keer deed, niets terecht. Er is in 2017 
geen scherm direct rond de oude poel 
geplaatst terwijl dit volgens de wet 
verplicht was. Wel werd halverwege juli 
dit jaar een lang amfibieënscherm bij 
de nieuwe poel geplaatst. Dit scherm 
(zie foto 1) had in feite geen zin, omdat 
de meeste amfibieën – waaronder de 
zeldzame kamsalamanders – tot de 
volgende paartijd in 2019 op het land 
zitten; precies op het toekomstige 
bouwterrein van de busbaan en nieuwe 
weg! 
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met een scootmobiel, rollator of rolstoel 
Anna’s Hoeve bezoeken: veel routes 
worden gekruist door schermen, die 
voor hen onneembare obstakels zijn. 
Vanaf de Mussenstraat kunnen zij al 
helemaal niet meer Anna’s Hoeve in 
omdat het toegangspad na ca 50 m wordt 
geblokkeerd door een scherm.

Overbodige obstakels
Dit scherm loopt vanaf de nieuwe 
poel door het bos en kruist wat paden, 
die hierdoor minder toegankelijk zijn 
geworden. Het eind van dit scherm (zie 
foto 2) is ongeveer halverwege het pad 
dat langs de Bergvijver loopt. 
Sinds eind september staat er ook een 
lang scherm (zie foto 3) met een paar 
vangemmers tussen de spoorlijn en de 
vijver bij de Speelweide. Dit scherm is 
geplaatst om de amfibieën die langs 
de spoorlijn leven, te vangen en over te 
zetten naar de andere kant. Dit scherm 
loopt helemaal door tot aan het eerder 
geplaatste scherm vanaf de nieuwe poel.

Voor de recreanten die Anna’s Hoeve 
bezoeken betekent dit minder 
‘bewegingsvrijheid’ - voor onbepaalde 
tijd. Dit geldt zeker voor mensen die 

Nieuw gegraven poel .

Foto 1 :  Het scherm bij de nieuwe poel. 
Het gat is inmiddels weer gedicht. 
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Op 16 oktober hadden wij, als 
vereniging, met het GNR en twee 
medewerkers van de HOV-projectgroep 
een gesprek over het niet op tijd 
plaatsen van de schermen. Met name 
ging het erom dat het scherm rond 
de oude poel niet tijdig is geplaatst – 
waardoor de provincie nu in feite de wet 
heeft overtreden door half oktober al 
wél de oude poel te dempen. Daarnaast 
wilden we erop wijzen dat er, in onze 
ogen, onnodig paden zijn gekruist door 
de in september geplaatste schermen.

Helaas werd het probleem heen en 
weer geschoven als een hete aardappel. 
Het GNR vond dat de volledige 
verantwoordelijkheid voor de gang van 
zaken voor de provincie was. De HOV-
projectgroep vond dat de provincie juist 
alles goed heeft gedaan. Men voelde zich 
niet aangesproken. Wij deden het voorstel 
om de oude poel weer open te maken 
zodat de salamanders, kikkers en padden 
begin volgend jaar opgevangen kunnen 
worden en daarna veilig in de nieuwe 
poel kunnen worden overgezet. Maar 
ook dit constructieve voorstel vond geen 
weerklank.

U begrijpt, deze zaak is voor ons nog lang 
niet afgedaan. 

Foto 2 : Einde van het scherm bij de Bergvijver 

Foto 3: Scherm aan de kant van de Mussen-
straat, langs de spoorlijn

Foto 4: Het scherm langs de spoorlijn, op de plaats 
van samenvoeging met het andere scherm.

Poel te vroeg gedempt
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Wat een lange, droge, warme nazomer! 
Dat de aarde aan het opwarmen is moet je 
onderhand wel gaan geloven. Maar hoe het 
ook zij, ik blijf er op uit trekken in Anna’s 
Hoeve en geniet elke keer weer van wat ik 
daar zie en hoor én – ruik! 

Een prachtgezicht, ochtendnevel boven het 
water. Een waterkipje laat zich horen. Een 
reiger vliegt verschrikt op. Dan duikt uit de 
mist een zwarte Schotse Hooglander op. En 
ja - zie ik het goed? Een pasgeboren zwart 
kalfje! En dat in oktober.... 
De Schotse Hooglanders hebben tijdelijk 
gezelschap gekregen, namelijk de 
schaapskudde, wat mooie taferelen oplevert. 
Zie je het voor je, zo’n mooi gekleurde 
bomenrij, een helder blauwe lucht en dan 
de schaapskudde die er loopt te grazen, in 
gezelschap van zo’n 13 Schotse Hooglanders. 
Een ansichtkaart waardig!

Door de aanhoudende droogte is het 
Laarder Wasmeer gekrompen tot een kleine 
waterplas. Volg het fietspad en je komt uit bij 
geiten die daar ronddwalen – of onder een 
boom liggen. Af en toe zijn ze met elkaar aan 
het bokken en hoor je de horens tegen elkaar 
knallen. Een grote groep kauwtjes vliegt 
luidruchtig in het rond en strijkt neer in het 
zand. 

Dan de nieuwe Berg. Hij raakt steeds meer 
begroeid. Onderaan tussen de halmen schuilt 
een groepje distelvinken. Eenmaal bovenop 
aangekomen heb je een schitterend uitzicht, 
je ziet o.a. de windmolens van Huizen, de 
Kerkelandenflat en natuurlijk de hele nieuwe 
wijk Anna’s Hoeve. 
Soms herleven oude tijden heel even en ruik 
je een vleugje van de doordringende geur 
van de waterzuivering. 

Een kalfje in oktober en een 
geslonken Wasmeer

Aan de Weg over Anna’s Hoeve en de 
Minckelersstraat verrijzen steeds meer 
woningen. Nog een mooi gezicht over het 
water bij de vissteiger, waar een grote groep 
mannetjeseenden zich verzamelt. Een plens, 
en een grote karper verdwijnt weer onder 
water. 

Langs de spoorlijn staan lange schermen 
met hier en daar emmers, bedoeld om 
kamsalamanders, ringslangen en andere 
amfibieën te vangen. Helaas wordt het voor 
scootmobiels zo verboden terrein. Jammer, 
want er staan zóveel soorten paddenstoelen 
zo in dat oude gebied!

Is dit nu een voorbode voor hoe alles er straks 
uit gaat zien als de HOV-bus gaat rijden? 
Moet er echt zoveel natuur verdwijnen om 
straks 5 minuten tijdwinst te maken? 
Anna’s Hoeve valt uiteen in vele stukken – 
terwijl toch zo veel verschillende mensen er 
recreëren, door te wandelen, al of niet met 
de hond, te fietsen of te mountainbiken. 
Of gewoon door lekker te genieten van de 
schitterende kleuren en pittige geuren – door 
de natuur te beleven. Even lekker zitten op 
een bankje, luisteren naar de vogels, de zon 
op je huid, even wegdromen over wat er gaat 
komen. 

Blijf vooral genieten van wat de natuur ons 
heeft te bieden! Geniet intens, is het beste 
voor de mens!

Eldertje van Loenen
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In deze Koerier leest u een paar keer de term Groene Schakel. De Groene Schakel is één van de 
vele projecten in heel Nederland die moeten worden uitgevoerd om barrières tussen diverse 
natuurgebieden op te heffen. Barrières voor een 'vrij verkeer van dieren en planten' zijn vooral 
(snel)wegen en spoorwegen. Het verbinden van natuurgebieden die vlak bij elkaar liggen, 
maar die door zo'n barrière worden gescheiden, wordt ook wel ontsnipperen genoemd.

Ontsnippering
Alle ontsnipperingsplannen zijn gebundeld in het Meerjaren Programma Ontsnippering. Wie 
hierover meer wil lezen kan de website www.mjpo.nl bezoeken.

In de provincie Noord-Holland zijn 22 ontsnipperingsprojecten gepland – sommige zijn al 
klaar, andere nog lang niet. In onze omgeving gaat het om 4 projecten: Zwaluwenberg (een 
ecoduct over A27 en spoorlijn Utrecht-Hilversum), het Knooppunt Muiderberg (Weesp-
Naarden A1), Laarderhoogt-A1 (een verbinding tussen Blaricummerheide/Tafelbergheide en 
Westerheide/Bussumerheide dmv natuurbruggen) en last but not least: de Groene Schakel.

Het project Groene Schakel gaat om het aan elkaar 'koppelen' van het bos- en heidegebied 
van Anna's Hoeve, Monnikenberg, Laarder Wasmeer en de bossen van de Vuursche. Grote 
obstakels voor de dieren en planten zijn de A27, de spoorlijn Amersfoort-Hilversum, en de 
toekomstige HOV-busbaan. Bij dit ontsnipperingsproject zijn betrokken: Rijkswaterstaat, 
ProRail, provincie Noord-Holland, gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat. De 
geplande ontsnipperingsmaatregelen voor de Groene Schakel zijn:
a. een ecocorridor, dit is een grote faunatunnel, onder de A27, en
b. een ecoduct over het spoor Hilversum-Amersfoort.

De Groene Schakel - Wat is dat ook alweer?

Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel
Totaaloverzicht
Definitief d.d. 18 november 2016
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De faunatunnel Monnikenberg, circa 40 m lang en 5,5 meter breed, is in de zomer van 
2018 aangelegd als onderdeel van de verbreding A27/A1. Bij de faunatunnel is zes hectare 
aanloopgebied zó ingericht dat de dieren waarvoor de tunnel is bedoeld, ook zonder risico bij 
de ingang kunnen komen. 
De aanleg van het ecoduct moet helaas nog even op zich laten wachten. Die wordt pas 
gerealiseerd in combinatie met de aanleg van de HOV busbaan in de jaren 2019-2022.

Voltooiing Groene Schakel
Begin juni 2017 hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten 
Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat een handtekening gezet onder de 
samenwerkingsovereenkomst 'Voltooiing De Groene Schakel'. In deze overeenkomst is 
afgesproken dát en hoe deze partijen samenwerken om maatregelen voor natuur en recreatie 
in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg te realiseren.

In deze overeenkomst staat wat nog gedaan moet worden aan kleinere werkzaamheden als 
de grote werken (de faunatunnel en de natuurbrug over HOV-baan, spoorlijn en verlegde Weg 
over Anna's Hoeve) klaar zijn. 
Het gaat dan vooral om maatregelen die gericht zijn op het zorgvuldig inpassen van de 
nieuwe infrastructuur in het natuurgebied. Zoals: de ontwikkeling van natuur, de aanleg van 
grondwallen om de nieuwe rijbanen in de natuurgebieden af te schermen, de aanleg van 
wandel- en fietspaden en een opknapbeurt voor de heuvels in Anna’s Hoeve.
De provincie Noord-Holland werkt in de voorbereiding en uitvoering van de plannen nauw 
samen met het Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren. Naar verwachting 
zal de hele Groene Schakel eind 2022 gereed zijn.

Aanleg faunatunnel Monnikenberg
(foto: Rijkswaterstaat)
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Gewoontegetrouw verschijnt in de eerste Koerier van het jaar een jaarverslag van de 
Bosploeg. Dit wordt geschreven door Gerard Peet, die daarin getrouw verslag in doet 
van wat er gedurende het voorgaande jaar is aangepakt, het aantal gewerkte uren, en 
andere mooie cijfers. 

In deze laatste Anna’s Hoeve Koerier van 2018 publiceren we, als een soort voorproefje, 
een meer algemene inkijk in wat de Bosploeg doet en hoe er de laatste tijd gewerkt 
wordt. We laten daarvoor Kees van Vliet aan het woord, nu alweer zo’n jaar of 4 
coördinator van de ploeg. 

“Toen ik met werken stopte heb ik me opgegeven voor de bosploeg bij Gerard Peet 
en heb daar een poosje meegehobbeld. Gerard wilde na een tijdje stoppen met de 
bosploeg en vroeg ( nou ja ‘vroeg’...) wie het stokje wilde overnemen. Ik keek om 
me heen en zag niemand anders die het wilde overnemen. Dus zo ben ik eigenlijk 
gebombardeerd tot coördinator van de bosploeg. Heb ik ook 's een titel achter mijn 
naam staan.... 

De Bosploeg aan het werk

Aartje (links) en Joke (rechts). Het uitgraven van de boomwortels is een zware klus. (foto: Kees van Vliet)
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We waren toen met ca. 5/6 personen en dat is gestaag uitgegroeid tot 11 actieve 
mensen (Aartje, Rita, Machteld, Erna, Joke, Miekie, Cees, Danny, Herman, Wim en ikzelf ). 
We hebben ook nog een ‘slapend’ lid - die wil wel heel graag meewerken maar door de 
(drukke) werkzaamheden kan ze bijna nooit; wel af en toe eens buurten en dan weer 
snel naar het (sociale) werk. Veel mensen kennen haar wel: het is Tukkie Tuk.

Onderdeel van GNR
Gerard was, toen ik de coördinatie overnam, met zijn ploeg al langer bezig om de 
Amerikaanse vogelkers uit te graven en wij gingen daar vrolijk mee door.
Na een paar jaar was alle vogelkers uit Anna’s Hoeve verdwenen en zijn we ook andere 
dingen gaan doen. En intussen zijn we langzamerhand geïntegreerd in het Goois 
Natuur Reservaat. Logisch, want uiteindelijk werken we in een gebied dat van GNR is. 
Dat betekent o.a. dat ik de vergaderingen van coördinatoren bij moet wonen, maar ook 
dat we in aanmerking kwamen voor werkkleding en  schoenen. Iedereen heeft nu een 
pakkie gekregen van GNR en Marjan Nijhoff stelde voor om nu ook de vergoeding van 
€ 1,- per persoon per uur te accepteren! Kunnen we eens van uit eten gaan met de hele 
ploeg.

Amerikaanse vogelkers (foto: Doortje van Dijk)
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Gerard wilde de urenregistratie wel blijven bijhouden en doet nog steeds alle 
administratie. Marjan Nijhoff zat aanvankelijk ook bij de bosploeg maar kreeg ineens 
weer een baan en is nu, zoals u weet, ‘alleen nog maar’ bestuurslid.

Het werk op zich
Tja, wat hebben we zoal uitgespookt na de Amerikaanse vogelkers? Nou, bijvoorbeeld 
de trap gerepareerd met hulp van boswachter Leo. Leo is intussen vertrokken, en werd 
opgevolgd door boswachter Thea. Ook zij ging ergens anders ‘boswachteren’ en nu 
staan we ‘onder curatele’ van opperboswachter Gerrit (een aardige en vriendelijke reus 
overigens).

We verzamelen elke woensdag om half twee bij de schuur van Hennie (aan het eind 
van de Liebergerweg). Daar bespreken we dan wat we gaan doen en waar we gaan 
werken. Een tijdje geleden kwam Gerrit met de vraag of wij het talud van het nieuwe 
fietspad vrij konden maken van opschot. Daar zijn we wekenlang mee bezig geweest. 
Ook kwam later de vraag van landschapsarchitect Derk ( van GNR ) of we de Japanse 
duizendknoop wilden uitgraven op de akker van Monnikenberg. Want, vertelde 
hij ons, die grond gaat later naar Anna’s Hoeve, en wordt daar gebruikt voor een 
afscheidingswal voor de nieuwe weg.

Robinia (foto: Wilde Planten.nl - Klaas Dijkstra)
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OPROEP

Wij zoeken mensen die ons willen helpen 
in de redactie van dit blad. Het is niet veel 
werk, je hoeft niet heel goed te kunnen 
schrijven, meedenken is om te beginnen 
al genoeg. Wil je meer weten, bel dan naar 
Elze Mulder, 06 2835 1621.

Ook daar zijn we wekenlang mee bezig geweest, want zoals bekend is de Japanse 
duizendknoop een hardnekkige exoot die haast niet uit te roeien is. Zelfs het kleinste 
stukje van de plant of zaadresten kunnen uitgroeien tot nieuwe planten, en extra 
invoer van Japanse duizendknoop kunnen we in Anna’s Hoeve missen als kiespijn. 
Gerard Peet is voor een groot deel in zijn eentje al jaren bezig deze woekeraar te 
verwijderen uit Anna´s Hoeve en heeft daar aardig resultaten in geboekt. 

Later in het jaar hebben een uitgebreide rondleiding gehad van Gerrit en Derk rond en 
onder het nieuwe ecoduct over de A27. Van Gerrit kwam toen het verzoek – we waren 
daar toch al bezig geweest –of we de Japanse duizendknoop rond het vijvertje (dat 
verscholen ligt op het terrein van Monnikenberg) daar óók konden uitgraven. Ook daar 
zijn we weer weken lang bezig geweest, wat overigens geen straf was, want het is er 
een oase van rust, c.q. een jungle-achtige, prachtige stille plek.

Robinia’s
De Berg van Anna’s Hoeve hadden we een paar jaar geleden al vrijgemaakt van 
robinia's, maar veel wortels waren blijven zitten en weer fors uitgelopen, met takken 
van 4 à 5 cm in diameter. Hier zijn we momenteel weer druk mee bezig en daar gaan 
ook nog wel enkele weken in zitten ondanks/dankzij de mensen van onze bosploeg.”

We kunnen nog altijd nieuwe mensen gebruiken voor de bosploeg.
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.

(illustratie: Doortje Digitaal)
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Het afgelopen jaar is de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve zeer snel gegroeid. De bewoners van 
deze nieuwe wijk zullen ongetwijfeld ook willen wandelen in het ‘park’ Anna’s Hoeve. Om 
naamsverwarring tussen de nieuwe wijk en ‘ons’ Anna’s Hoeve te voorkomen, zullen we toch het 
woordje ‘park’ wel moeten gaan gebruiken, al weten we dat velen daar moeite mee hebben.

Het hek, dat het fietspad over de Liebergerweg (dat loopt vanaf de Anthony Fokkerweg naar 
de weg over Anna’s Hoeve en sportvelden) scheidt van het bouwterrein van de wijk Anna’s 
Hoeve, is in de zomermaanden hier en daar flink beschadigd. Er waren op verschillende plekken 
doorgangen ontstaan. In opdracht van GNR is inmiddels een nieuw hek geplaatst, met daarin 
één doorgang naar het natuurgebied Anna’s Hoeve. In de toekomst komt hier een klaphek. 

Overigens zijn wij van plan om het komende jaar de nieuwe bewoners van de wijk Anna’s Hoeve 
hartelijk te verwelkomen en kennis te laten maken met onze vereniging. Het lijkt niet meer dan 
logisch dat in deze wijk veel mensen zich ook graag zullen inzetten voor het behoud van ‘Park’ 
Anna’s Hoeve zoals het nu is. 

Onze nieuwe buren
TEKST EN FOTO’S DANNY VAN KOOI

Toegang waar klaphek komt. Het slingerende paadje tussen fietspad en woonwijk 
Anna’s Hoeve
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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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