Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve

30 okt 2014

Nieuwsbrief
Pak de echte verstoring aan

In de Inrichtingsvisies Anna’s Hoeve wordt de wandelaar op
grote afstand van de ecoduct(en) gehouden, want de wandelaar
zou te verstorend zijn. Echter, de echte verstoring ligt elders:

Verstoring door A27
Geluid-, licht-, en bewegingsverstoring golft vanaf de A27 over
natuurverbinding ‘de groene schakel’ die daardoor voor veel
diersoorten hoogst onaantrekkelijk wordt. In het ecologisch onderzoek van Alterra wordt dan ook geadviseerd: “Aanleg van een
geluidscherm langs de rijksweg over de hele lengte van Anna’s
Hoeve en Landgoed Monnikenberg”. Helaas is dit advies in een
lade verdwenen. Samen met Vrienden van ’t Gooi richten we een
klemmend verzoek aan de politiek hier alsnog in te voorzien, de
echte verstoring aan te pakken ipv de wandelaars.

Zie hier verzoekschrift
In het verlengde hiervan zijn we hierover ook in beroep gegaan
bij de Raad van State
Zie hier beroepsschrift

HOV-busbaan verdringt en verstoort ecoduct
De groene flessenhals, oostelijk van H’sum, is primair bedoeld
voor de natuurverbinding. Ook de HOV-busbaan wordt nog
eens door die flessenhals geperst, verdringt en verstoort het
ecoduct. Verstoring die niet aangepakt wordt, maar afgewenteld op ‘dan maar wandelaars terugdringen uit het gebied’. Als
de HOV de ‘groene schakel’ in de verdrukking brengt, dan hoort
de HOV daar niet. Het is EHS gebied, het is voor de natuur niet
voor infrastructuur. Ons alternatieve Zuidboog-tracé is een veel
betere oplossing, ook voor het nieuwe ziekenhuis.

Zie ons HOV bezinnings-appél aan de politiek

IJsvogel gespot op Anna’s Hoeve
Er waren al wat signaleringen van bij de 1e brug.
Onlangs weer een ijsvogel waarneming: “Hij/zij vloog
van de slurf vanaf de speelweidevijver onder de brug
bij het witte strandje door naar het tussen gedeelte”.
Hebt u ook een bijzondere waarneming? Geef het
door. IJsvogel, ringslang, hazelworm, eekhoorn, vos,
das…we willen het allemaal weten en leggen het allemaal vast. Hartelijk dank.

Waarneming melden

Niet vergeten...ZO 23 nov, 13:30 IVN-wandeling op Anna’s Hoeve.
Thema o.a. wat betekenen de veranderingen voor de wandelmogelijkheden.

Zie hier het programma

