
 

Notulen extra vergadering Vereniging tot Behoud van 

Anna´s Hoeve 7 mei 2015. 

1) De voorzitter opent om half 8 de vergadering en heet allen welkom in het wijkcentrum St.Joseph 

te Hilversum. Aanwezig zijn circa 40 buurtbewoners. Hiervan zijn zo´n 35 personen lid.  

2) Helaas is het verslag van de Algemene ledenvergadering van 5 maart nog niet gereed. Dit zal na 

gereedkomen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website.  

Vergaderpunt I: het indienen van een zienswijze op het Provinciaal Inpassingsplan 

De voorzitter legt in het kort uit waar de letters PIP voor staan: Provinciaal Inpassingsplan. In dit plan 

staat hoe het HOV-project juridisch mogelijk wordt gemaakt. De basis van het PIP zijn de ontwerpen 

zoals die zijn vastgesteld na de consultatierondes in 2013-2014 over de inrichtingsvisie natuur- en 

recreatiegebied Anna’s Hoeve. Het bestemmingsplan (PIP) is een ontwerp, er is nog geen wettelijk 

besluit over genomen. De provincie legt na de zomervakantie (half augustus) de PIP ter inzage. Met 

een presentatie laat de voorzitter zien hoe iedere belanghebbende gebruik kan maken van het 

indienen van een zienswijze op het PIP. De VBAH zal zelf als vereniging ook met een zienswijze 

komen. 

Vragen uit de zaal: 

Waarom vindt de VBAH dat de Zuidboogroute van de VBAH een veel betere oplossing is voor de HOV 

baan? 

Deze variant is gemeld aan de gemeenteraad in 2013, en is veel beter voor Anna’s Hoeve. Er is geen 

enkele vierkante meter grond nodig voor de HOV op Anna’s Hoeve. Geen op- en afritten en niet voor 

een fly-over. In deze variant blijft de HOV op de A27.En passeert zo Anna’s Hoeve achter (de nog niet 

geplande, maar wel geadviseerde) geluidsschermen langs de snelweg. Faunapassage Zandheuvel 

ondervindt van deze variant geen hinder van de HOV. Deze variant is ook veel gunstiger voor het 

functioneren van het ecoduct over de spoorlijn en de tunnel in de A27 op het gebied van landgoed 

Monnikenberg. Dit omdat de HOV veel ruimte vraagt (fly-over) op de plek waar alle ruimte in 

principe nodig is voor de ecologische corridor/toelopen naar de genoemde faunapassages 

(informatie per mail verkregen via Edgar van der Grift van Alterra). 

Hoe hard zijn de cirkels? M.a.w. is hierin wat te verkleinen? Zo ja, aan welke verkleining kan men 

denken? 

Er zijn cirkels met een straal van 500 m en 150 m. Deze cirkels zijn bufferzones waar binnen zoveel 

mogelijk rust gecreëerd moet worden. De 500 m is gebaseerd op edelherten (Maar deze komen niet 

voor in het Gooi en de vraag is ook hoe realistisch het is die soort hier te krijgen  en willen hebben). 

De maatvoering is gebaseerd op een expert-oordeel: verschillende ecologen/handboeken hebben 

deze maatvoeringen geadviseerd. Wetenschappelijke onderbouwing in de vorm van onderzoek 

ontbreekt, het zijn voornamelijk vuistregels op basis van praktijkervaringen.  



 

 

 

Enkele reacties uit de zaal en van de voorzitter. 

• 2
e
 nieuwe zuidboog is stuk gelopen op naam (lijkt teveel eerste variant). Voorgesteld wordt 

er een nieuwe naam aan te geven bijv. Nieuwe Zuidboog, Gooiboog of Tergooiboog. Gekozen 

wordt voor Tergooiboog; 

• Gemeente wil niet meewerken aan het onderzoeken van de “Tergooiboog”. Zij lopen dan 

mogelijk (?) de benodigde financiën mis die nodig is voor de tunnel onder het spoor door bij 

de Oosterengweg; houden vast aan bestuurlijke besluit. 

• Door de verkiezingen van de Provinciale Staten ligt het proces bij de Staten even stil, er zal 

eerst een nieuw college gevormd moeten worden. Het CDA is gedraaid en nu tegen de 

aanleg van de HOV; een andere koers  van de provincie wordt door aanwezigen echter niet 

verwacht; 

• Informatieavond van de gemeente op 19 mei, is niet alleen voor de buurtbewoners, andere 

organisaties zijn ook aanwezig. In een eerder overleg met de gemeente is gezegd dat ook 

vertegenwoordigers van de gemeenten Laren en Baarn, Vrienden van het Gooi, GNR 

aanwezig zullen zijn; 

• Het bewandelen van de procedurele weg wordt als lastig ervaren door veel aanwezigen; 

• Een lid van de VBAH wil de bewoners graag helpen door middel van een spreekuur; 

• Er moet een eenvoudig, duidelijk leesbare vertaling komen van het ontwerpplan PIP, zodat 

het PIP ontwerp voor iedereen helder is. Een lid van de VBAH is bereid deze vertaling 

(omzetting) op zich te nemen; 

• De angst leeft dat de bestaande weg over Anna’s Hoeve blijft bestaan zo als hij er nu bijligt, 

naast een nieuw aangelegde weg. Een lid is van mening dat GNR nooit zal accepteren dat de 

weg over Annes Hoeve blijft bestaan naast een verlegde weg. Het wordt een zandpad vanaf 

de parkeerplaats; 

• De overtuiging bij velen is dat de weg langs het spoor er gewoon gaat komen, omwonende 

voelen zich niet begrepen en gehoord; uitleg over hoe te handelen met een zienswijze op het 

PIP wordt als leerzaam en nuttig ervaren; 

• Belangrijk aandachtspunt is: “Hoe houden we zoveel mogelijk balans in recreatief gebruik en 

natuur in Anna’s Hoeve”. (zie deel II van deze vergadering); 

• Eind augustus wordt er weer een bijeenkomst door de VBAH georganiseerd; dan 

mogelijkheid tot steun bij indienen zienswijze op PIP. 

 

Vergaderpunt II Inrichting van Anna’s Hoeve: 

Er worden verschillende thema’s voorgelegd met hulp van een aantal foto’s van verschillende 

onderwerpen binnen het gebied en om reacties gevraagd.  



Iedereen in de zaal wordt gevraagd om zijn eigen opmerkingen aan te geven, door middel van een 

aantal post-its. Daarnaast krijgt een ieder 10 stickers, hiermee kan men aangeven welk onderwerp 

men zelf het belangrijkste vindt. Van ieder onderwerp hangt door de zaal verspreid een flap. In het 

contact met gemeente zal het bestuur deze prioritering naar voren brengen. 

 

 

1. Toegankelijkheid en entrees / 11 stickers 

Enkele reactie uit de zaal: 

• Talud Anna’s Hoeve vervalt, wordt niet meer ontwikkeld door aanleg nieuwe weg. 

• Ecoduct wordt aangelegd alleen voor dieren en niet voor personen. Argument er is te weinig 

ruimte voor ecoduct voor zowel dieren als personen.  

• Houten brug over de weg, voldoet niet. Kleinere dieren gaan niet zo maar over een houten brug 

heen. 

•  Prima om natuur zijn gang te laten gaan. 

• Fietswedstrijden en andere evenementen in gebied Anna’s Hoeve verbieden.  

Schriftelijke opmerkingen: 

• Verlegde weg gemakkelijk en veilig kunnen oversteken om Anna’s Hoeve in en uit te kunnen. 

• Sportwedstrijden waar? Afschaffen! 

• Ecoducten voor mensen. 

• Verbetering speelweide. 

• Laat het zoals het is. Laat de natuur lekker ruig. 

• Wel wandel/fietspad over ecoduct. 

• S.v.p. fietspad over spoorecoduct. 

• Verbeteren alle paden. Aantal paden verminderen. 

•  Enkele natuurlijke speeltoestellen op de speelweide. Fietsparkeer voorzieningen aanleggen.   

2. Ruimte voor mens & Recreatie/ 13 stickers 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Anna’s Hoeve gebied moet nergens afgesloten worden voor mensen. Geen hekken, overal 

mogen lopen. 

• Geen verboden gebieden in Anna’s Hoeve. 

• Oostelijk Anna’s Hoeve ook toegankelijk. 

• E.H. Cirkels kleiner. 

• Ik vind dat ’t gebied open moet blijven voor mensen. Meer educatie, samenwerking met scholen. 

• Cirkels weg! Is toch al rustig. 

• Wel het oosten van Anna’s Hoeve rustiger, maar toch toegankelijk. 

• Rustige recreatie is belangrijkste vorm van recreatie. Mountainbikers zoveel mogelijk 

weren/leiden. 



• Cirkels E.H.S. kleiner! 

3. Honden / 10 stickers 

Enkele reacties uit de zaal: 

• Geen handhaving van verbod loslopende honden. 

• Hondentoilet, zakjes schepjes, geen hondenpoep. 

• Achter in gebied Anna’s Hoeve worden de honden nooit aan de lijn gedaan. Nog nooit een 

boswachter gezien om dit te controleren. 

Schriftelijke opmerkingen 

• Honden mogen loslopen 

• Honden zoveel mogelijk toegang geven. Aanmoedigen dat hondenpoep bij paden wordt 

opgeruimd. 

• Laten zoals het nu is. 

• Honden mogen los. 

• Overal mogen honden. 

• Aan het begin van Anna’s Hoeve hondenpoep in speciale prullenbakken (zie Laren). 

• Honden, alleen in speciale gebieden. 

• Honden vrij lopen. Eigenaren moeten wel de poep opruimen, zodat je echt kan genieten van de 

natuur. 

• 2 deling in gebied. Voorste deel: los, Achterste deel: vast. Leg hondentoiletten aan bij de ingang. 

• Meer controle. 

• Geen hondendrollen meer in het natuurgebied. 

4. Vissers/ 9 stickers 

Enkele reacties uit de zaal: 

• Slechts een klein aantal vissers laten rommel achter. 

• Vissers gewoon hun gang laten gaan, niet regelen 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Laten zoals het is. 

• Laat ze lekker vissen, geen extra stijgers. 

• Vissers overal. 

• Op bepaalde plaatsen langs de oevers. 

• Vissen op bepaalde plekken. Vissteigers. 

• Laten. 

• Visvijver beter bijhouden. 

• Vissers plaatsen zo laten. 

• Vissers lekker laten gaan. 

 



5. bankjes en prullenbakken / 22 stickers 

Enkele reacties uit de zaal: 

• Meer bankjes en prullenbakken 

• Banken en prullenbakken worden regelmatig gesloopt. 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Te weinig bankjes en prullenbakken. 

• Meer banken + prullenbakken met deksel. 

• Meer bankjes. 

• Afsluitbare prullenbakken, moeten wel geleegd worden. 

• Meer banken + meer prullenbakken. 

• Afsluitbare prullenbakken vanwege vogels. 

• Meer bankjes. 

• Bankjes en prullenbakken. Ja, maar dan vandaalbestendig. 

• Bankjes met prullenbakken. Afgesloten prullenbakken. Wie leegt deze bakken? 

• Meer banken en prullenbakken. 

• Meer bankjes. 

• Meer bankjes en prullenbakken. 

• Bankjes en prullenbakken verbeteren. 

• Meer bankjes meer afsluitbare prullenbakken. Op tijd legen. 

• Meer bankjes + prullenbakken. 

• Meer bankjes met prullenbakken (afsluitbare). 

• Banken en prullenbakken. Grote prullenbakken, vaker legen! 

• Bankjes en prullenbakken te weinig. 

• Wie leegt de bakken? Hoe vaak? 

• Veel banken en prullenbakken. 

• Meer bankjes, goed onderhouden, met prullenbak. Egale ondergrond zonder kuilen. Zelf als 

V.B.A.H. legen? 

6. Bult van Dudok / 12 stickers. 

Enkele reacties uit de zaal: 

• GNR heeft toestemming gegeven (4
e
 paadje) voor crossfietsen (de Adelaar). 

• één op- en één afgang. 

• Bult is belangrijk voor vogels, houdt de wind tegen. 

• Strook waar de nieuwe weg is gepland langs spoor is eigendom van NS vastgoed.  

• Aantasting Bult door wegverlegging? 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Verboden toegang voor mountainbikers. 

• Geen mountainbikers. 



• Niet meer overheen fietsen. In oorspronkelijke staat herstellen qua paadjes. 

• Geen mountainbikers. 

• Houd deze berg mooi. Trapje maken. Bankjes bovenop. Bomen laten staan. 

• Kan gewoon blijven zoals hij is.  

• Fietscross 1 keer op en af en niet 2 keer.  

• Geen fietsen over bult van Dudok. 

• Geen mountainbikers en fietsen. 

• Bult verbeteren. 

• Geen fietsen op de bult. 

• Fietscross hier tegen gaan.  

• Aantal paden beperken tot 1 op- en 1 afgang.  

• Erosie voorkomen.  

7. Berg van Anna’s Hoeve/12 stickers 

Enkele reacties uit de zaal: 

• Plannen GNR? 

• Wachten hoe het Laarder Wasmeer eruit zal komen te zien. 

• Ver. heeft lang geleden f 500 beschikbaar gesteld voor een uitkijkpunt, nog nooit wat mee 

gebeurd. 

• Zichtlijnen. 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Berg van Anna’s Hoeve uitkijktoeren/punt is leuk. Kijken naar Laarder Wasmeer. De berg mag zo 

blijven. 

• Compleet herstellen. 

• Verboden toegang. Herstellen in oude staat. 

• Uitzichtpunt. Bomen weg, zodat kinderen weer kunnen sleeën bij sneeuw. 

• Uitkijktoren op berg! 

• Geen mountainbikes. Uitzichtpunt herstellen. Talud van berg vrijmaken van teveel bomen. 

• Geen sportwedstrijden in Anna’s Hoeve, als we niet mogen wandelen, dan zeker geen sporten. 

• Paadjes beperken. Mountainbiken ontmoedigen. 

• Uitkijkpunt. 

• Herstel uitzicht, paar bomen weg.  

• Uitkijkpunt.  

8. Oevers /8 stickers 

Reactie uit de zaal: 

• Takken groeien in het water. Suggestie: Wegkappen door GNR. Anderen willen natuur juist haar 

gang laten gaan. 

Schriftelijke opmerkingen: 



• Niks aan doen. 

• Erosie voorkomen, oevers daar herstellen.  

•  Rietoevers beheren? Dan niet in een keer afmaaien cyclisch beheren is beter. 

• Oevers beschermen, repareren waar het nodig is. De rest laten groeien. 

• Deels herstellen 

• Oevers niet herstellen i.v.m. de dieren. 

• Oevers beschermen. 

• Oevers gedeeltelijk herstellen. 

• Oevers repareren van erosieplekken, verder O.K 

9. Paden / 11 stickers 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Paden kapot door M. bikers. Toegankelijkheid voor rollators en scootmobiels. 

• Paden zo laten. 

• Hoofdpaden onderhouden. 

• Vlonder op speelweide begaanbaar maken. Wandelroutes 

• Minder paden. Sluippaden in bos weghalen. 1 route voor schootmobiel en rolstoel. 

• Hoofdpaden verbeteren. 

• Laten. 

• Smalle paden door heide zijn misschien gevaarlijk i.v.m. teken in de zomer. Iets wijder maken? 

• Paden worden kapot gereden door bikers! 

• Toegang over vlonder slenk verbeteren. 

• Paden en meer verharden 

10. Wandelroutes / 10 stickers 

Reactie uit de zaal: 

• Complete wandeling moet blijven bestaan 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Fietsroute over ecoduct. 

• Wandelroute rondom Bergvijver moet blijven. 

• Meer wandelroutes en fiets routes. Stevige ondergrond. 

• Wandelroutes zijn er genoeg. 

• Koppelen met andere gebieden. 

• Wandelroutes verbinden met andere routes.  

• Het witte zand is niet mooi, zwarte aarde erover heen (bij het water). 

• Wandelroute on de bergvijver, Vlonder pad. 

• Speelweide: route over slenk verbeteren, bv plaggen aanbrengen. 

• Wandelroutes aangeven. Fietsroutes aangeven. Rollatorroute aangeven. 

• Niks educatie onderhouden. Wie? 



11. Verdere aanvullingen en suggestie inrichtingsplan / 6 stickers 

Schriftelijke opmerkingen: 

• Theehuis belangrijk. Rustpunt voor fietsers en wandelaars. 

• Picknicktafel bij speelweide?  

• Nachtwandeling voor pubers? (of mag dat niet?) 

• De bergvijver moet blijven, mag absoluut niet weg. 

• Verbieden sportevenementen (vuil. Kapotte natuur). 

• Nachtwandeling! 

• Meer toezicht, vandalisme, brandjes, zwerfvuil. 

• Als weg bij berg Anna’s Hoeve verdwijnt (wat ik niet hoop) daar picknicktafels 

12. Verdere ideeën Weg & HOV tracé / 2 stickers 

 Schriftelijke opmerkingen: 

• Verbied sport evenementen. 

• Weg zo laten. 

•  Achterin gebied Anna’s Hoeve worden de honden nooit aan de lijn gedaan. Nog nooit een 

boswachter gezien om dit te controleren. 

• Tergooi Tracé 

 


