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De inrichting van Anna’s Hoeve 

Aan de kant van de provincie is het stil; we weten nog niet wanneer het Provinciaal Inpassingsplan ter inzage  

komt. In augustus is er een vervolggesprek met de projectleider van gemeente en de omgevingsmanager van  

de provincie, we hopen dan een richtdatum te kunnen vernemen.  

 

Uit de pers hebben we vernomen dat GNR akkoord gaat met de inrichtingsvisie voor Anna’s Hoeve. Wij 

hebben er nog wel wat vragen over, die vooral te maken hebben met de spanning die wij signaleren tussen 

de getekende cirkels waarin het rustig moet zijn om de ecoducten te laten functioneren en de toenemende 

recreatie. Mens en dier bijten elkaar niet op andere al bestaande ecoducten, de vooronderstelling dat dat in 

Anna’s Hoeve wel zal gebeuren gaat ons te ver. Tijdens de extra vergadering die de vereniging organiseerde 

op 7 mei werd deze mening door velen gedeeld. 

Andere aandachtspunten met prioriteit in die inrichtingsvisie zijn het plaatsen van meer bankjes en meer 

prullenbakken op strategische plaatsen, het herstellen en voorkomen van verdere erosie van de Berg  

van Anna’s Hoeve en de Bult van Dudok. Leden van de vereniging en recreanten in Anna’s Hoeve vinden  

ook de toegankelijkheid van het gebied een aandachtpunt; ouderen en mensen met een beperking  

moeten ook van de natuur kunnen genieten in Anna’s Hoeve.  

De schade die wordt toegebracht door wegverlegging en aanleg van de busbaan baart velen  

zorgen. Deze signalen van leden zullen we meenemen bij de opstelling van onze zienswijze op  

het Provinciaal Inpassingsplan. Ook zijn we nog steeds in afwachting van het toegezegde  

nadere onderzoek waar in de gemeenteraad van 7 januari toe is besloten. 

 

Afval en verloedering 

Triest zijn de berichten over afval en verloedering die ons bereiken. Verschillende  

keren per jaar zijn er zwerfvuilacties, die bergen rommel opleveren.  

Coördinator Martina Evers laat ons het volgende weten over de laatste actie op 4 juli:  

 

‘’ Opnieuw stond ik (Martina) versteld van het aantal deelnemers dat uit alle wind- 

richtingen kwam toestromen om Anna’s Hoeve van overtollig vuil te ontdoen. 

 Maar liefst 31 mensen waren bereid op deze tropisch warme dag Anna’s Hoeve  

te komen opruimen. Ook deze keer werd er samengewerkt met de Geocaching- 

liefhebbers  van CITO acties in het Gooi. Na anderhalf uur opruimen waren er 25 volle  

vuilniszakken gescoord, en nog wat losse zooi zoals oude planken en stukken ijzer, een  

paraplu en kapotte kratjes.  

Waar komt dat alles toch steeds weer vandaan? De volgende actie is op 3 oktober,  

iedereen die wil helpen is welkom.’’ 
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Het meldteam dat vernielingen en afval in de gaten hield en sinds twee jaar actief was, is helaas gestopt 

met haar werkzaamheden. Dat is jammer, zij hadden een goede signalerende functie. Ziet u rommel in 

Anna’s Hoeve of vernielingen? Ruim het op of geef het door aan GNR via 035-6214598 of aan de 

Vereniging via de secretaris secretaris@annashoeve.nl  

Wij zullen in augustus met GNR overleggen in welke vorm we de signalerende taak van het meldteam 

opnieuw kunnen invullen. Creatieve ideeën zijn welkom! 

 

Schoonmaakactie vijvers 

Op vrijdag 19 juni werd het bestuur telefonisch door GNR geïnformeerd over de op handen zijnde 

schoonmaakwerkzaamheden van de vijverbodems. Het werk zou op maandag 22 juni direct beginnen. 

Helaas stond de aankondiging pas in de Gooi en Eembode toen het werk al in volle gang was.  

GNR greep de lage waterstand aan om de vijverbodems schoon te maken, de rommel is dan goed 

zichtbaar. De klus was al eens uitgesteld. Wij betreuren het dat deze werkzaamheden niet wat eerder 

aangekondigd zijn, zodat overleg mogelijk was en er van gedachten gewisseld kon worden over het 

moment van de werkzaamheden en de begeleiding ervan. We hadden graag gezien dat men nog  

even had gewacht tot na het broed- en paaiseizoen.  

 

Vrijetijdsmarkt 
Op 12 september staat de VBAH weer op de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt op de Groest. We zullen daar  

in gesprek gaan met belangstellenden over het Provinciaal Inpassingsplan en de Inrichtingsvisie.  

Natuurlijk hopen we ook dat nieuwe leden zich op dat moment zullen melden. 

 

Webmaster Roel 
Roel Luijer heeft om gezondheidsredenen zijn functie als webmaster neergelegd. De taken  

zijn overgenomen door Egbert Leijdekker. Het bestuur zal Roel op gepaste wijze bedanken  

voor zijn jarenlange inzet en inbreng. 

 

Bestuurstaken 

Sinds 15 juli is het secretariaat van de Vereniging in handen van Anneke Reijn.  

Hans de Ridder coördineert vanaf september de verspreiding van de Koerier. Vanaf  

heden wordt gewerkt met eenvoudige e-mailadressen;  

Carolien Jansson voorzitter@annashoeve.nl 

Anneke Reijn  secretaris@annashoeve.nl 

Egbert Leijdekker penningmeester@annashoeve.nl 

Dinanda Dop   koerier@annashoeve.nl  

Kees van Vliet  bosploeg@annashoeve.nl  

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin september. 
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