
Verslag van eerste contact met Provincie over verlegging Weg over Anna’s Hoeve  
d.d. 21-11-12 

Allereerst het kaartje wat we bij de Provincie gepresenteerd kregen.

Aanwezig: VBAH    Provincie
  Martin Triebels, voorz. Arend van Dijk,  projectleider
  Jelle Harder   Robbert Koster,  beleidsadviseur omgeving
  Gerard Peet

Aanleiding…verlegging actueel geworden
Van de verlegging Weg over Anna’s Hoeve hadden we nog niet zo lang geleden het beeld ‘dat is een 
GNR-wens, de Gemeente is er tamelijk passief in, er is nog helemaal geen financiering voor’.  Kortom…
een verlegging is er nog lang niet.  Dat is gekanteld. De verlegging valt financieel onder het busbaan/
HOV-budget. Gemeente is minder relevant, Provincie is leidend. Provinciebestuur heeft basisbesluit 
genomen. Een nieuwe projectleider is aangesteld. Kortom…de zaak is in beweging. Dus naar de Pro-
vincie, met 3 varianten onder onze arm, die wij de moeite waard vonden om nader te bespreken.

Basisbesluit Provinciebestuur…speelruimte beperkt
Het bestuur heeft (jun) nadere besluiten genomen, waaronder een ‘basisvariant geoptimaliseerd’ over 
het verleggingstracé WoA (zie bovenstaand kaartje).  Provinciebestuur heeft projectleiding opdracht 
gegeven tot uitwerking en realisering hiervan.  Vanuit die achtergrond zit de projectleiding niet te 
wachten op andere varianten, noch van de Gemeente, noch van ons.  Projectleiding wil vooral door 
met hun variant. Projectleiding wilde vooral van ons weten hoe hun variant bij ons en onze achterban 
ligt.  Achteraf is die stelligheid gerelativeerd...toch wel ruimte om te praten over varianten.
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Kaartje ‘basisvariant geoptimaliseerd’
Tot onze verrassing wordt vastgehouden aan verlegging langs Anthony Fokkerweg naar het spoor.  
Nu ten koste van de nieuwe woonwijk.  Projectleiding betoogt dat deze aansluiting na voorbereiden-
de studies al eerder met gemeente is overeengekomen. Dat dit nooit aan de bevolking/aanwonen-
den is voorgelegd is voor hen nieuw. In reactie hebben we in ieder geval als nadeel aangegeven een 
veel drukkere entree van Anna’s Hoeve, als poort tot de natuur. Ook problematisch de (ruime) bocht 
naar het spoor en zichtbaarheid van de weg. Mbt traject langs het spoor vragen wij door naar de 
ligging en ruimtebeslag van de weg. Projectleiding streeft naar een zo gering mogelijk ruimtebeslag.  
Men heeft te maken met regels van ProRail, maar gaat er vanuit dat de weg aangelegd kan worden 
in strook 10-12m vanaf het hek. Naastliggend wandelpad blijft dan ongemoeid. Profieltekeningen 
zullen nog toegestuurd worden.  Aan vraag over groen scherm langs weg zijn we niet toegekomen. 
Projectleiding licht toe dat bij verlegging naar tracé langs het spoor, de oude Weg over Anna’s Hoeve 
wordt opgebroken. Nadere bestudering van het kaartje roept ook weer nadere vragen op, die we dus 
(nog) niet hebben kunnen stellen.

Onze presentatie, onze varianten.
Waar we de bespreking eigenlijk mee begonnen zijn, maar dus weinig gehoor voor hebben gevon-
den. In de voorbereiding hebben we nagedacht over onze doelstellingen mbt natuur & natuurbele-
ving. Daar hebben we allerlei varianten aan getoetst, er 3 overgehouden als nader te bespreken:

Onze ‘geen weg’ variant
Vernomen vanuit gemeentebronnen als serieuze variant. 
Hoge score op onze doelstellingen. Glazige blik van pro-
jectleiding. Beleefd antwoord dat natuurlijk altijd zinnig te 
onderzoeken of een weg wel echt nodig is. We denken niet 
dat zo’n onderzoek gaat gebeuren,  ze hebben hun basisbe-
sluit.

Onze Mussenstraat-Spoor variant
Aansluiting via de Mussenstraat op Oosterengweg ter 
plaatse van nieuwe tunnel, is vlg projectleiding te complex, 
niet realistisch. Inpasbaarheid van de tunnel  is al moeilijk.  
Het spoor naar beneden (door tunnel) zou inpasbaarheid 
aanmerkelijk vergroten, maar is te duur. Afleiding via/langs 
gemeentewerf…geen reden toe, er is overeenstemming en 
een basisbesluit.

Onze oude weg - tunnel variant
Deze variant is naar voren gebracht en toegelicht.  Pro-
jectleiding leek geïnteresseerd, kan ook beleefdheid zijn 
geweest (ze hebben hun basisbesluit)

Tenslotte…HOV-varianten
Op provinciekaartje is voorkeurstracé busbaan/HOV gete-
kend. GNR is bezorgd dat bussen vanaf de fly-over (hoog) 
het ecoduct aanschijnen en zo de werking ecoduct verstoren. Hierop is een onderzoeksopdracht aan 
bureau Alterra ingesteld. Alternatief is dat de HOV eerst nog een stuk (laag) over AH-gebied loopt 
en pas voorbij het ecoduct naar de overkant gaat. We hebben aangegeven dat dit (gezien het smalle 
AH-gebied) bepaald niet onze voorkeur heeft.
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