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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 29 juli 2016 

 

Reeën in Anna’s Hoeve 

Gerard Peet, een regelmatige bezoeker in Anna’s Hoeve, meldt ons dat hij in het voormalige 

"Molshoopterrein" achter de A27 meermalen reeën ziet, vaak overdag. Hij vindt dit eigenlijk heel 

gewoon. In dit gebied komen niet zoveel mensen, op de gebruikers van het Westerborkpad na. 

Onlangs heeft ons lid Wim van Paridon een ree aangetroffen bij het poeltje in Anna’s Hoeve, terwijl 

hij zijn hond uitliet. Dus reeën komen ook in het stuk van Anna´s Hoeve, ten westen van de voor. 

Reeën laten zich dus niet afschrikken door mensen die met honden wandelen. De aanwezigheid van 

mensen en vooral van honden in Anna’s Hoeve, is voor Alterra en het GNR de reden om een groot 

stuk van het wandelgebied bij het te bouwen ecoduct, tussen het parkeerterrein en de A27 

hermetisch te willen afsluiten voor recreanten Deze voorgestelde afsluiting is veel drastischer dan 

afsluitingen bij andere bestaande ecoducten.  

Mocht u tijdens uw wandeling in Anna’s Hoeve een ree zien, mail dit dan door naar het secretariaat 

(secretaris@annashoeve.nl). Graag onder vermelding van plaats en tijd, zo mogelijk voorzien van een 

foto. Want hoe meer waarnemingen, hoe sterker we t.z.t. staan tegen de geplande drastische 

afsluitingen na de aanleg van het nieuwe ecoduct tussen Monnikenberg en Anna's Hoeve!!! 

 

HOV 

Op verzoek van het bestuur van VBAH, heeft onze advocaat Janike Haakmeester onlangs bij de 

provincie Noord-Holland gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de ingediende 

zienswijze PIP. In een brief geven de heer Remkes (voorzitter Gedupeerde State) en de heer 

Schartman (waarnemend provinciesecretaris) aan, dat er druk gewerkt is aan de beantwoording van 

de ingediende zienswijzen. Naar hun mening zaten er goede suggesties en opmerkingen bij die tot 

aanvullend onderzoek en wijzigingen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) geleid hebben. Alle 

antwoorden en gevolgen voor het PIP staan in het zogenaamde “Nota van Beantwoording”. Deze 

nota is nu nog in concept. Gedeputeerde Staten heeft deze “Nota van Beantwoording” op 12 juli 

voorgelegd aan de Provinciale Staten, ter definitieve vaststelling van het PIP. Deze vaststelling zal 

naar verwachting op 3 oktober plaatsvinden.  
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Slenk 

 

 

 
 
Bij overvloedige regenval vloeit het overtollige water van de 

speelweidevijver over in de Slenk. Verschillende vissoorten, waaronder 

karpers, de groene en bruine kikker, en enkele paddensoorten maken 

in het voorjaar gebruik van het warme water in de Slenk om te paaien. 

Er ontstaan problemen voor deze dieren als het water in de Slenk zakt 

en de gleuf onder de vlonder dicht geslipt is door zandophopingen.   

 

Halverwege juni zaten er zo’n 30-40 heel grote karpers (60-80 cm 

lengte) opgesloten in de Slenk bij de Speelweidevijver. Terugzwemmen 

naar de speelweidevijver was helaas niet mogelijk doordat de ruimte 

onder de vlonder te krap was geworden. Mogelijk was er met het  

water zand mee gestroomd onder de vlonder. Doordat het waterpeil 

in de warme dagen zo vlak voor het weekend nogal schommelde, was 

men bang  dat de karpers in de Slenk te kampen zouden krijgen met 

zuurstofgebrek. Omdat het paaitijd was en het water nog redelijk hoog 

stond, heeft een van de omwonenden – op eigen risico – verwoede 

pogingen gedaan om onder de vlonder een geultje te graven zodat de 

karpers konden ontsnappen uit de Slenk.  

 

Nog diezelfde dag heeft een medewerker van het GNR afspraken 

gemaakt met de visvereniging, die de ontwikkelingen in de Slenk in de 

gaten zullen houden en zo nodig maatregelingen zullen treffen. Ook 

Thea (GNR boswachter speciaal voor Anna’s Hoeve) zou  het waterpeil 

in de Slenk in de gaten houden. Na de vakantieperiode gaat GNR kijken 

of zij iets aan de inrichting van de Slenk moeten aanpassen.  

Op dit moment staat er geen water meer in de Slenk maar  

waakzaamheid blijft hier nodig! 

  

Volgt u ons al? 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw e-mailadres bekend is. U kunt ons ook volgen via Facebook 

en Twitter. Op onze website kunt u nieuwsbrieven en Koeriers teruglezen.  
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