
Notulen van de Bestuursvergadering van de Vereniging tot Behoud van 

Anna’s Hoeve 

 

23‐01‐2014 

 

Aanwezig: Carolien Jansson, Martin Triebels, Kees van Vliet en Hans de Ridder. Gast 

Herman Schepers 

 

1) Martin opende de vergadering om 19.30 uur. 

 

2) Ingekomen stukken. 

a. Verzoek van de Vrienden van het Gooi om subsidie voor het maken van lesmateriaal 

voorjongeren ten behoeve van natuureducatie. Het is de mening van het bestuur dat 

wanneer het materiaal geaccepteerd / gebruikt wordt door scholen of instellingen in 

Hilversum Oost een bijdrage van de Vereniging op zijn plaats zou zijn. 

Actie………………………? 

 

3) De Notulen van de vorige vergadering zijn nog niet klaar door tijdgebrek van de secretaris. 

Actie Hans, voor eind januari 

 

4) Werkverdeling over de bestuursleden. 

De laatste maanden is er veel op de Vereniging afgekomen in een drukke periode. En de 

komende tijd zal het werk niet minder worden. Meer overleg via de telefoon en duidelijkheid 

over welk bestuurslid voor welke actie verantwoordelijkheid neemt is nodig om alle acties 

gedaan te krijgen. 

 

5) Gebied Huisje Anna’s Hoeve. 

Nav onze brief aan de gemeenteraad is er een conferentie gepland van alle betrokken 

partijen. Dit gaat plaatsvinden op 17‐2‐2014 Op 16 ‐12‐2013 war er een voorgesprek tussen 

de VVG, GNR en de VBAH. Op 29‐1‐2014 overleggen GNR en de scouting. 

Actie Martin en Hans 

 

6) Jubileum 30 jr. VBAH (en 80jr Anna’s Hoeve) 

Het succesvolle bezoek van de vrijwilligers aan het filmtheater voor de Nieuwe 

Wildernis was een prima begin van het jubileumjaar. Het verdere programma omvat 

nog een aantal natuurwandelingen, een Jubileum ALV en een tentoonstelling over 

Anna’s Hoeve in het museum Hilversum. 

Het is de bedoeling tijdens de ALV informatiepanelen te presenteren, samen met 

GNR, aan de leden en genodigden. Om de panelen te bekostigen gaan we proberen 

een aantal donateurs te werven. Actie Allen 

Binnenkort zijn er details van het programma op de website 

Actie Martin 

 



7) Weg over Anna’s Hoeve / Nieuwe woonwijk /HOV 

Het streven van de VBAH is de Weg over Anna’s Hoeve autoluw te maken. Dat is goed voor 

de bewoners van de nieuwe woonwijk en geeft rust in het natuurgebied. Er is daarom weer 

een zienswijze ingebracht. Wanneer het onderwerp in de commissie komt zullen we weer 

inspreken. 

Een autoluwe WoAH is ook een argument dat gebruikt kan worden om een eventuele harde 

zonering van het gebied bij de ecoducten te voorkomen. 

De vereniging is niet van zins de VVG te steunen bij haar verzoek de discussie over het 

verleggen van de WoAH te heropenen. 

Recent heeft Martin bij de Provincie ingesproken over het traject van de HOV 

De Vereniging heeft de gemeente verzocht betrokken te worden bij het inrichtingsplan voor 

de nieuwe woonwijk. 

 

8) Ringslangen 

Dit onderwerp gaat naar de volgende vergadering 

 

9) Financiële zaken 

Hans presenteerde de resultaten van 2013 – concept. Met een voorstel voor een begroting 

voor 2014. 

Op de Kapitaal rekening krijgen we nu minder dan 1% rente. In geval dat we het geld langer 

vastzetten, bv voor een jaar is de rente 1,35%. We zullen een deel van de reserves op een 

rekening zetten voor een jaar vast. 

Op dit moment staat het ledenbestand in een Lanna database. Is niet eenvoudig te bedienen 

en support van de leverancier is er niet meer. Een nieuwe database moet worden 

geselecteerd. Access is een optie. Actie Hans 

Leden van de redactie hebben aangeboden te assisteren bij het overzetten van de bestanden 

van de oude naar de te selecteren database. Dit aanbod wordt graag geaccepteerd. 

 

10) Rondvraag en sluiting 

Het vergaderschema voorstellen voor de komende drie vergaderingen is vastgelegd 

Kerstmarkt. Hans en Martin gaan met GNR parten over de geplande kerstmarkt bij de 

speelvijver. Zo’n markt is ons inziens niet te rijmen met de bestemming van het gebied, 

natuur en licht recreatie. Actie Martin en Hans 

Verloedering. Volgende vergadering gaan we analyseren wat de eerste 9 maanden van het 

meldteam hebben opgeleverd. 

Martin sloot de vergadering om 22.00 uur. 

 

6) 

Harde zonering. Het verder geschikt maken van het oostelijk deel van het natuurgebied Anna’s 

Hoeve als fauna passage, door het aanleggen van ecoducten, heeft als consequentie dat GNR, daarin 

gesteund door Alterra, het wandelen (en andere vormen van recreatie) wil beperken. Dit staat ons 

inziens haaks op de recente koerswijziging van GNR om recreatie in Anna’s Hoeve meer toe te staan 

dan wel te dogen. Denk hier aan een recent besluit mountainbiken niet meer actief te trachten te 



beperken. 

De vereniging heeft geen indicaties te zien gekregen dat beperkt gebruik van het terrein door 

wandelaars en ‐normale‐ fietsers negatief werkt op de fauna. Het standpunt van de vereniging is 

daarom dat een harde zonering niet acceptabel is. 


