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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 2 oktober 2016 

 

Stand van zaken Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

Het zal u bekend zijn dat het HOV-project de laatste fase, die van de feitelijke aanleg, nadert. De 

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve(VBAH), heeft een laatste poging gedaan om de route van 

de HOV verlegd te krijgen, en daartoe in januari een zienswijze voor een alternatieve route de 

“Terooiboog” ingediend bij provinciale staten. Provincie Noord Holland beantwoord alle binnen-

gekomen zienswijzen door middel van een “Nota van beantwoording”. 

In deze “Nota van beantwoording” blijkt dat de Provincie vasthoudt aan de in het PIP voorgestelde 

route, de HOV langs de spoorlijn Amersfoort-Hilversum. Onderdeel van het project, is ook het 

verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve. Compensatie van de vele gekapte bomen en overige 

natuur vindt plaats ter hoogte van Crailo. Het gebied krijgt via het PIP de bestemming natuur en 

wordt toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland.  

Op 3 oktober neemt de Commissie Mobiliteit & Financiën van de provincie Noord-Holland een 

definitieve beslissing over het traject zoals die beschreven is in het PIP (HOV naast het spoor in 

Monnikenberg en de wegverlegging naast het spoor in Anna’s Hoeve). Op 12 september heeft de 

VBAH nog een pleidooi gehouden op een vergadering van deze commissie in een laatste poging de 

statenleden op andere gedachten te brengen en te kiezen voor een onderzoek naar de Tergooiboog.  

Nadat het definitieve besluit op 3 oktober gevallen is, kunnen alle indieners van zienswijzen, als daar 

redelijke gronden voor zijn, nog bezwaar hier tegen maken bij de Raad van State. Het bestuur van de 

VBAH gaat bepalen wat de volgende acties kunnen en moeten zijn. Deze acties kunnen voor Anna’s 

Hoeve grote consequenties hebben. Indien dat zo is, dan wil de VBAH de voorgestelde acties op een 

Algemene Ledenvergadering voorleggen aan de leden. Deze vergadering is gepland op 19 oktober 

2016 om 20.00 uur in het Wijkcentrum St.Joseph.  

 

Op 29 oktober 2016 organiseren de natuur- en milieufederaties de Nacht van de Nacht.  

Dit evenement vestigt de aandacht op het grote belang van een donkere nacht voor de levende 

natuur. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve doet mee. Op zaterdagavond 29 oktober 

kunt u meedoen aan een avondwandeling door Anna’s Hoeve. Onder leiding van een natuurgids 

verkent u Anna’s Hoeve in het donker. Tijdens de wandeling neemt u kennis van het belang van 

duisternis voor de natuur. Na afloop trakteert de vereniging u op een kleine versnapering. Maak 

gebruik van deze bijzondere kans om uw favoriete natuurgebied in het donker te bezoeken! 
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Het beloofd een spannende belevingstocht door donker Anna´s Hoeve te worden.   

Activiteit: avondwandeling door Anna’s Hoeve 

Datum: zaterdagavond 29 oktober 

Aanvangstijd: vertrek om 20.30 

Eindtijd: rond 21.45 

Vertreklocatie: parkeerplaats tegenover voormalig huisje Anna’s Hoeve 

Kosten: gratis 

Opgeven: opgeven is niet nodig 

Opmerkingen: zorg voor stevige schoenen 

 

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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