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Nieuwsbrief
de Weg over Anna’s Hoeve 

versus rust en ruimte in het gebied
Over Anna’s Hoeve loopt de enige ecologische verbindingszone 
tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Helaas ook een “fles-
senhals” zone. Er wordt geïnvesteerd (ecoduct) om in die zone 
meer ruimte en doorgang voor natuur en recreatie te krijgen. Te-
gelijk is de HOV-busbaan dwars door deze ecologische vernauwing 
geprojecteerd!  En dan is er nog de Weg over Anna’s Hoeve die 
verstoring in het gebied geeft. Provincie en gemeente denken dit 
op te lossen met verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve langs 
het spoor (voorkeurstracé).

Wat we niet willen…weg door de speelstrook
Groot pijnpunt aan dit tracé is dat de weg dan dwars door de speel-
strook Ant.Fokkerwg komt te lopen. Door hierover in te spreken 
bij de Raadscomm  Ruimte hebben we richting politiek duidelijk 
gemaakt dat wegbulldozeren van de speelstrook niet kan. Dat botst 
met van alles; met het plan voor de nieuwe wijk, met Anna’s Hoe-
ve, en vooral met de oude wijk.     
Bewoners waren duidelijk aanwezig ter ondersteuning. Alle partijen 
spraken zich uit tegen dit weghalen van de speelstrook, wat ook 
door wethouder Rensen onwenselijk werd geacht. 
Is het pijnpunt nu weg?...niet te vroeg gejuicht, de provincie speelt 
ook nog mee.

Wat we wel willen…afsluiten Weg over Anna’s Hoeve
Een fors maar onontkoombaar standpunt. Rond de HOV-busbaan 
dwars door de ecologische flessenhals zijn keer op keer op keer 
keuzes gemaakt met natuur en recreatie als sluitpost. Resulterend 
in een stapelende inbreuk en verstoring in dit cruciale gebied. Daar 
moeten we een halt aan toeroepen.  Busbaan er in?..dan Weg over 
Anna’s Hoeve er uit! De enige manier om nog een beetje rust en 
ruimte in het natuurgebied terug te brengen. In een brief aan de 
gemeenteraad hebben we dit standpunt gepresenteerd en beargu-
menteerd.    

Voorjaar in aantocht?
Sneeuw een blubber zijn weg. U kijkt misschien al uit naar de 
eerste krokussen die gaan verschijnen. De bosploeg kijkt uit 
naar hoe de wilgenstaken het gaan doen die ze eind novem-
ber hebben geplant. Gaten boren, staken schillen en er in, 
opvullen, aanstampen. Nog even wat werkoverleg over wel 
of niet al afknotten...klaar. Nu maar afwachten of er op de 
plek van de oude, ter ziele gegane knotwilgen weer nieuwe 
verschijnen. De bosploeg werkt met alle zorgvuldigheid, 
maar het blijft een wonder van de natuur...je steekt een staak 
in de grond en het wordt een boom!
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