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Bestuur
Na de jaarvergadering 28 maart 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt: Danny van Kooi 
(voorzitter), Anneke Reijn (penningmeester), Marjan Nijhoff  (secretaris) en Kees van Vliet (algemeen 
bestuurslid). Lopende het jaar heeft Marjan aangegeven dat ze zou willen stoppen als secretaris 
en doorgaan als algemeen bestuurslid. Wij hebben Joke Verrij bereid gevonden om de functie van 
secretaris voorlopig over te nemen. Wij hebben in 2018 drie keer een bestuursvergadering gehouden.

Gemeente Hilversum
10 oktober 2018 Wij, Marjan Nijhoff  en Danny van Kooi, zijn samen met beide heren begonnen op de 
parkeerplaats en hebben een rondje richting A27 gelopen. Hierbij hebben wij aangegeven dat wij tegen 
een vlonder in de bergvijver zijn en dat wij het pad langs deze vijver willen behouden. De heer Kastje 
overlegde met Tygo Verheul om deze mogelijkheid te bezien. 
Positief was wel dat we beide heren de Poel, die op 8 oktober gedempt was, konden laten zien. (De 
“Gedempte Poel” is samen met de “Nieuwe Poel” te zien op pagina 22 en op de plattegrond op achterin 
de Koerier van maart 2019).

Goois Natuur Reservaat (GNR)
13 juni 2018 hebben Marjan Nijhoff  en Danny van Kooi een kennismakingsgesprek gehad met 
GNR. Hierbij waren Karen Heerschop (directeur-rentmeester a.i.) en Derk van der Velden 
(landschapsarchitect) aanwezig. Derk van der Velden heeft ons, aan de hand van wat plaatjes, uitgelegd 
wat er allemaal gaat gebeuren in Anna’s Hoeve. Ook hier hebben wij weer onze wensen naar voren 
gebracht.
27 juli 2018 Het bestuur heeft een brief aan het bestuur van GNR gestuurd, waarin wij onze zorgen 
rond de gang van zaken rond de Poel kenbaar maakten. Hierop is een reactie van GNR gekomen en zijn 
wij uitgenodigd voor een gesprek met Poul Hulzink (GNR), de heer J.C. van Alphen, omgevingsmanager 
(HOV) en mevrouw M. Thissen, communicatieadviseur (HOV). Dit gesprek heeft plaats gevonden op 
16 oktober 2018. Tijdens dit gesprek hebben Jelle Harder en Danny van Kooi nog maar eens duidelijk 
gemaakt dat wij de hele gang van zaken rond de Poel, op zijn zachtst gezegd, onacceptabel vinden. 
GNR schuift alle verantwoordelijkheid van zich af door aan te geven dat alles wat er gebeurt in Anna’s 
Hoeve onder verantwoordelijkheid van de HOV uitgevoerd wordt.

HilverZon
5 juni 2018 hebben Kees van Vliet en Danny van Kooi 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 buff erbak 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.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
4 juni 2018 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 Reijn, Kees van Vliet en 
Danny van Kooi hebben daar nogmaals aandacht gevraagd voor de wensen van de Vereniging, dezelfde 
als we op 22 maart al aan Groene Schakel-medewerkers hadden voorgelegd. Helaas kregen wij de 
indruk dat men niet erg open staat voor onze ideeën en suggesties.
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Divers mailverkeer gehad met betrekking tot de Poel op het Geitenweitje en het plaatsen van de 
amfi bieënschermen. Vooral over de communicatie richting onze vereniging. Geen communicatie 
dus, van de kant van de HOV-medewerkers. Dit nemen wij de provincie en vooral de HOV-
projectorganisatie zeer kwalijk en dit hebben we ook  diverse keren laten weten. Ook van de extra 
uitgevoerde onderzoeken, door Movaris, werden wij niet op de hoogte gebracht. Ondertussen hebben 
wij de rapporten van deze onderzoeken, via een WOB-verzoek en na aandringen, wel ontvangen.

Excursie met Jelle Harder
21 juni 2018 zijn Kees, Anneke en Danny met Jelle Harder op pad geweest. Marjan Nijhoff  was helaas 
verhinderd. Jelle heeft ons wegwijs gemaakt in de diversiteit van dieren die leven in zowel Anna’s 
Hoeve als op Monnikenberg.
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
Bij de RVO liep een, door onze vereniging ingediende, bezwaarprocedure. Op acht à negen punten 
hebben wij gelijk gekregen en moesten er aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Tijdens deze 
procedure hebben wij ook verzocht om handhaving met betrekking tot het dichtgooien van de Poel. 
Wat betreft de handhaving werden wij verwezen naar de RUD Noord-Holland Noord. De RVO heeft 
daarom onze bezwaarprocedure doorgestuurd naar de RUD Noord-Holland Noord.

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NH-N)
16 oktober 2018 nam de heer J. Stolwijk van de RUD Noord-Holland Noord, via e-mail, contact met 
ons op. Er werd een afspraak gemaakt om op 1 november 2018 gezamenlijk onze zienswijze en het 
verzoek tot handhaving te bespreken. Bij dit gesprek was behalve de heer J. Stolwijk ook aanwezig de 
heer A. Speekenbrink, jurist RUD NH-N, en van onze kant Jelle Harder en Danny van Kooi.
In eerste instantie hadden wij wel vertrouwen in de beloftes die in het gesprek gedaan werden over 
extra onderzoek met een ecoloog en handhaving. Van dit extra onderzoek hebben wij echter geen 
documenten ontvangen, en van handhaving hebben wij ook niets gemerkt. Dat is dan ook de reden dat 
wij ons, nu nog steeds, aan het beraden zijn over eventuele juridische stappen.

In 2017 is Jelle Harder al begonnen met het op papier zetten van zienswijzen en hij is daar tot op de 
dag van vandaag nog steeds heel erg druk mee. Hiervoor verdient Jelle Harder natuurlijk onze grote 
waardering. Hij stelt niet alleen zienswijzen op maar doet ook veel cameraonderzoek in het veld. Zo 
heeft hij regelmatig dassen en boommarters gespot in Anna’s Hoeve en Monnikenberg, waarvan de 
provincie zegt dat die niet, of slechts sporadisch, aanwezig zijn.


