
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve      9 juli 2014

Nieuwsbrief
Broedeilandjes te water gelaten in speelweidevijver
Een betrokken lid van onze vereniging trok eind januari de stoute 
schoenen aan met een verzoek aan de wethouder om broedei-
landjes aan te brengen in de vijvers van Anna’s Hoeve.  In een 
meeslepend betoog schetst ze dat met het verdwijnen van de 
accumulatievijver voor eenden, meerkoeten e.d. veilige leefruimte 
is verdwenen. Dat watervogels die dan maar langs de vijverranden 
van Anna’s Hoeve gaan broeden belaagd worden door honden, 
vossen, marters. Hun kleine kroost hieraan ten prooi valt. Doe 
iets...biedt een veilige broedplek! Die oproep heeft gehoor gevon-
den. Natuurlijk liep het via allerlei schijven en natuurlijk gaat het 
dan niet helemaal goed, maar op 3 juli zijn twee mooie broedei-
landjes gepaatst en inmiddels door watervogels in bezit genomen.

Zie fotoreportage op website

Dossier ringslangen...voorleggen aan provinciale inspectie ?
Dat geluk hebben de ringslangen niet mogen smaken. Ook voor hen is leefruimte 
rond de accumulatievijver verloren gegaan, maar de gemeente ontkent gewoon 
dat daar ringslangen voorkwamen. We hebben onze waarnemingen er tegen-
overgesteld. Hebben de ondeugdelijkheid van hun onderzoekmethode aangege-
ven. Geen reactie op onze argumenten, alleen een arrogant “Wij zijn deskundig”. 
We hebben ons suf geparticipeerd bij de Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve. Aange-
boden dat we met onze vrijwilligers broedhopen willen verzorgen, maar van de 
gemeente een pijp onder de weg verwachten zodat de ringslangen zich veilig 
naar aangrenzend leefgebied kunnen verplaatsen. Resultaat...niets, geen woord! 
Het dossier ringslangen staat symbool voor het grote negeren. Hoogste tijd om 
het dossier ringslangen voor te leggen aan de provinciale natuurinspectie.

VVG en VBAH samen in het geweer tegen onduidelijk gerommel gemeente Hilversum

hermetisch

afgesloten

hoge grondwal

brug dicht

Opnieuw omleiding en verlichting Liebergerfietspad     Werkzaamheden bij de Minckelerstraat ma-
ken het opnieuw nodig fietsers tijdelijk om te leiden en verlichting langs het Liebergerfietspad / natuurgebied 
aan te leggen. Hopelijk deze keer natuurvriendelijker verlichting.

Vrienden van het Gooi en onze vereniging trekken samen op te-
gen het onduidelijk gerommel van de gemeente m.b.t. het natuur-
gebied Anna’s Hoeve. Anders dan verleden jaar voorgespiegeld 
vormt het 2e ecoduct het letterlijke sluitstuk in een massieve af-
sluiting, harde scheiding natuur/recreatie, wandelaars ingesloten 
in ‘Klein Anna’s Hoeve’ met natuur in ‘t gedrang. Onacceptabel. 
VVG zet in op een juridische procedure jegens die plots genomen 
basisbeslissing 2e ecoduct. wil ‘alles boven water krijgen’. Wij 
steunen dat, willen alsnog de andere variant in beeld gebracht 
zien, hebben dat tot uitdrukking gebracht in onze reactienota op 
de Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve. Daarnaast blijven we actief om 
de HOV-busbaan over een ander (Zuidboog)tracé te krijgen, langs 
het nieuwe ziekenhuis, niet door de natuurgebieden. Hilversum 
heeft besloten tot een 2e ecoduct op grondgebied van Laren. Van-
uit de Larense gemeenteraad komen daar kritische geluiden op.

Zie reactienota op Inrichtingsvisie 

En ìk dan?
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http://www.annashoeve.nl/Natuur/Broedeilandjes.html
www.annashoeve.nl
http://www.annashoeve.nl/Plan/Reactienota%20op%20Inrichtingsvisie.html

