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Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 29 januari 2017 

 

Algemene ledenvergadering 

Het bestuur heeft een nieuwe datum voor de Algemene Jaarvergadering 2016 vastgesteld op 

donderdag 20 april 2017. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

De stukken voor deze vergadering, zijn (uiterlijk ultimo februari ) te vinden op onze website: 

www.annashoeve.nl 

 Notulen van de ALV van 7 april en 19 oktober 2016;  

 Financieel verslag 2016 en begroting 2017;  

 Voorstel wijziging van het Huishoudelijk Reglement; 

 Algemeen jaarverslag 2016; 

 Jaarverslag Bosploeg 2016.   

De uitnodiging en agenda worden in de eerst volgende koerier (maart 2017) gepubliceerd. 

Aanleg vervangende poel in Anna’s Hoeve 
Vanaf 16 januari 2017 as. wordt in opdracht van provincie Noord-Holland gestart met de aanleg van 

een amfibieënpoel in het oostelijk deel van Anna’s Hoeve vlakbij de bestaande poel tegen de 

spoorbaan en de onderdoorgang van de rijksweg A27. 

De bestaande poel zal door de geplande aanleg van de HOV gaan verdwijnen. Het mitigatieplan 

ecologie HOV in ’t Gooi dat is opgesteld in het kader van de Flora en Faunawet, voorziet in het 

vervangen van de poel die gaat verdwijnen. Daarbij is ook aangegeven dat de nieuwe poel gereed 

moet zijn ruim voordat de bestaande poel gaat verdwijnen om alternatief leefgebied te bieden voor 

de amfibieën.  

Het Goois Natuurreservaat werkt hieraan mee in het belang van de natuur (o.a. de kamsalamander). 
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De poel (hierboven indicatief rood gemarkeerd) wordt gerealiseerd op het zogenaamde geitenweitje 

een schaars begroeid grotendeels open natuurterrein. Het betreft een locatie waarvan de bodem in 

het verleden is geroerd. Omdat er beperkingen zijn in de graafdiepte als gevolg van de status van 

aardkundig monument, is een grondwaterpoel niet haalbaar. Daarvoor zou te diep moeten worden 

gegraven wat niet is toegestaan. Als alternatief wordt er een ondoorlatende leemlaag aangebracht 

en afgedekt met leeflaag van zand. De poel wordt gevoed met opgepompt grondwater. 

De poel krijgt flauwe oevers met aan de noord en westzijde een zandrug met struikenbeplanting. 

De werkzaamheden bestaan uit  

 Aanvoer van een graafmachine 

 Vergraving van grond uit het perceel  

 Aanvoer en aanbrengen van een leemlaag 

 Afwerken van de leemlaag met zand en  

 Met de resterende hoeveelheid zand wordt een zandrug opgeworpen  

 De zandrug wordt beplant met struiksoorten en er worden enkele boomstobben 

aangebracht. 

De aan- en afvoer van machine en de aanvoer van de leem zal plaatsvinden via de Weg over Anna’s 

Hoeve waarbij ernaar wordt gestreefd schade aan de natuur en de paden te minimaliseren. Naar 

verwachting duurt de uitvoeringsperiode maximaal 2 weken. In die tijd kunnen wandelaar 

geconfronteerd worden met opslag van leem op het parkeerterrein, rijdende 

vrachtwagens/tractoren met kiepwagen voor aanvoer van de leem en gravende machines op de 

locaties zelf en langs de route naar de Weg over Anna’s Hoeve via de blauwe pijl. 

  

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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