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Nieuwsbrief
Weg over Anna’s Hoeve     naar 12.500 auto’s/etmaal
Ja…daar zaten we dan, met de “oplossingen” van de gemeente voor de Weg over 
Anna’s Hoeve. Laatste stuk rechttrekken met daar een ecoduct, of de hele weg 

verleggen naar tracé langs het spoor. Discussies en verschillen van inzicht over de pijn die met de verschillen-
de oplossingen samenhangt, speculaties of en hoe pijnpunten te verzachten zijn. De gemeente ondertussen 
in een verdeel en heers positie, ‘vecht het maar uit, als wij maar 12.500 auto’s door Anna’s Hoeve krijgen’.

Het is nu eenmaal een verkeer-radiaal
Reageerden de gemeentewoordvoerders in koor. Geen verkeer remmende maatregelen waar de weg door de 
nieuwe woonwijk loopt. Geen stoplicht beveiligde oversteekplaatsen, geen 30 km, geen drempels…niets! Op 
een verkeerradiaal is vrij baan te geven aan het (auto)verkeer.

Verkeer-radiaal ?
Het begrip verkeer-radiaal is in 1996 geïntroduceerd in 
het “plan Wegen”, met z’n binnenring, buitenring, en een 
aantal radialen die het verkeer tussen die ringen af moeten 
wikkelen en die daar ook op moesten worden ingericht. 
Daarnaast zijn vanuit de buitenring een aantal uittredende 
radialen aangewezen, met de functie het verkeer van en 
naar Hilversum af te wikkelen. Ook deze radialen zouden 
op die functie moeten worden ingericht. Het plaatje toont 
het al; de Weg over Anna’s Hoeve is geen radiaal. Ook in 
de uitwerking, het actuele Integraal Bereikbaarheids Plan 
(IBP) is de Weg over Anna’s Hoeve geen radiaal, heeft geen 
verbindingsfunctie toegewezen gekregen.

Stiekem gedoe !
Stiekem heeft de gemeente dat wel gedaan. Nooit aan de burgers of gemeenteraad voorgelegd…gewoon net 
doen of het nu eenmaal een radiaal is. Net als bij de opknapbeurt jaren geleden de weg stiekem 50 cm breder 
is gemaakt. Net als het natuurgebied in alle stukken altijd maar weer park, park, park wordt genoemd.

Weg over Anna’s Hoeve in de luwte plaatsen
Stiekeme stappen in de verkeerde richting. De 
goede richting is de Weg over Anna’s Hoeve qua 
verkeer in de luwte plaatsen. Dat is ook de richting 
die het plan Wegen/IBP van de gemeente zelf 
aangeeft. Verkeersluw maken is ook de enig pas-
sende compensatie voor de verkeersbelasting die 
de HOV/busbaan in het natuurgebied brengt. De 
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve ziet zich 
genoodzaakt om tegen elke stap, elk plan wat niet 
deze richting in zich heeft in verzet en bezwaar te 
komen.

Bussumergrintweg...ook een “verbindingsweg”, ook 
door natuurgebied, ook voorlangs een ecoduct. Door 
verschillende verkeersmaatregelen in de luwte gezet

structuurkaart Plan Wegen
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