Aan de Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Hilversum 17 november 2016

Betreft: Beroep tegen de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi voor de
tracédelen Laren en Hilversum

Zeer geacht college,
Op 21 januari 2016 heb ik een zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland inzake de Ontwerpversie
PIP HOV in ’t Gooi.
Op 3 oktober 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV
in ’t Gooi voor de tracédelen Laren en Hilversum vastgesteld
Op 4 oktober 2016 ontving ik van de provincie Noord-Holland de mededeling dat de voorstellen in mijn
Zienswijze op de Ontwerpversie PIP HOV in ’t Gooi zijn afgewezen.
Mijn zienswijze heeft het kenmerk 40 gekregen in de Nota van Beantwoording van de provincie.
Omdat ik mij niet kan verenigen met de uitspraak van de provincie Noord-Holland teken ik hierbij beroep aan
tegen de afwijzing van mijn zienswijze.
Om mijn mening duidelijk te maken heb ik een Beroepschrift opgesteld wat als bijlage aanwezig is.
Hieruit blijkt dat de overheden zich niet of onvolledig hebben gehouden aan voorgestelde beloften dat
bijvoorbeeld draagvlak onder de bevolking van grote waarde is. Maar ook dat overheidsvoorstellen of
rapporten in opdracht van de overheid als waarheid en feiten worden aangedragen zonder dat daar
deugdelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. De juiste procedures van goed bestuur zijn daarbij niet gevolgd.

Op grond van het bovenstaande en van datgene vermeld in mijn Beroepschrift verzoek ik u dit beroep
gegrond te verklaren en:

1. Nader onafhankelijk en volledig onderzoek naar de Tergooiboog te gelasten waarmee dit breed
gedragen alternatief pas echt beoordeeld kan worden. Voor dit kwetsbare EHS gebied moeten alle
alternatieven eerst volledig beoordeeld zijn, zodat niet voor niets twee natuurgebieden onnodig en
voor eeuwig overhoop gehaald worden.
Voor de uitvoering van dit voorstel verzoek ik de rechter de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
hiervoor in te schakelen.
2. De aanleg van een Nieuwe weg in Anna’s Hoeve, ter vervangging van een klein deel van de huidige
Weg over Anna’s Hoeve, te verbieden omdat nut en noodzaak hiervan niet zijn aangetoond.
Bovendien zorgt de geplande Nieuwe weg voor nieuwe versnippering en vele andere nadelen in dit
EHS gebied. Bewoners van Hilversum en spelende kinderen willen geen nieuwe weg langs hun huis
en naast het Speelveld.
Voor de uitvoering van dit voorstel verzoek ik de rechter eveneens de Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak hiervoor in te schakelen.
en het bestreden besluit te vernietigen. Tevens verzoek ik u de provincie Noord-Holland te gelasten de door
mij gemaakte proceskosten te vergoeden.
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Hoogachtend,

J. Harder
Oude Amersfoortseweg 56
1213 AE Hilversum
035-6937858

Bijlagen:
1. Mijn Beroepschrift
2. Producties 1 t /m 8 behorende bij mijn Beroepschrift
3. Zienswijze ontwerp PIP HOV, J. Harder, 21-1-2016
4. Nota van Beantwoording op mijn zienswijze ontwerpversie PIP HOV in ’t Gooi.
5. Grift, E.A. van der e.a., 2014, Toetsing concept-inrichtingsvisie Anna’s Hoeve”. Alterra, uitgave
17 oktober 2014
6. Drs. Sander Koopman, Recreatieonderzoek Anna’s Hoeve. Activiteiten en voorkeuren van
recreanten in natuurgebied Anna’s Hoeve, oktober 2013
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Beroepschrift
Betreft:
Beroep tegen de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV in ’t Gooi voor de
tracédelen Laren en Hilversum
Van:
J. Harder
Oude Amersfoortseweg 56
1213 AE Hilversum
035-6937858

De indeling van mijn Beroepschrift is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saldobenadering
Dubbele compensatie?
Negatief effect nieuwe wegen
Verlies zeer waardevolle bomen
Te compenseren NNN oppervlak
Afsluiting delen van Anna’s Hoeve
Draagvlak
De Tergooiboog en de Nieuwe weg
Conclusies

1. Saldobenadering
De natuurgebieden Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg liggen in het EHS gebied (hierna NNN
genoemd). De NNN vormt het landelijke netwerk van natuurgebieden, dat nodig is om de
biodiversiteit in ons land te waarborgen.
Nieuwe ontwikkelingen zijn hier slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
De afspraken hierover zijn vastgelegd in ‘Spelregels NNN’.
Het voornemen van de provincie is om met het PIP het geplande HOV tracé voor de busbaan aan te
leggen en ook een Nieuwe weg in Anna’s Hoeve.
Deze plannen hebben echter een groot negatief effect op het NNN natuurgebied De Groene Schakel.
Om toestemming te hebben voor uitvoering van de plannen heeft de provincie gekozen voor de
NNN-saldobenadering.
Deze aanpak is alleen mogelijk bij een combinatie van ingrepen waarbij de kwaliteit en/of omvang
van de NNN per saldo wordt verbeterd en de ingrepen in één ruimtelijke visie zijn opgenomen.
Voorwaarden hiervoor:
1. Bij toepassing van het compensatiebeginsel moeten de nadelige effecten worden
weggenomen of verzacht en moet de resterende schade worden gecompenseerd.
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2. Bij toepassing van de saldobenadering en herbegrenzing NNN moet de natuur er beter van
worden. (Zowel kwalitatief als kwantitatief).
3. De grens van de NNN moet in het bestemmingsplan worden aangepast
In het hierna volgende zal nader worden ingegaan op de eerste twee genoemde punten.

2. Dubbele compensatie?
Het PIP geeft aan dat in het gebied Anna’s Hoeve de bestaande Weg over Anna’s Hoeve verlegd moet
worden en dat het oude tracé wordt opgerold. Voor het opgerolde tracé komt een geheel Nieuwe
weg in de plaats die voor een groot deel langs de noordkant van de spoorlijn komt te lopen.
Bovendien zal er een HOV busbaan langs dezelfde spoorbaan aan de zuidkant komen te liggen. Beide
wegen zijn zo gepland dat ze onder het te bouwen ecoduct door komen te lopen.
Over zowel de Nieuwe weg als de HOV busbaan wordt gezegd dat deze route langs de spoorbaan is
gekozen om nieuwe menselijke infrastructuur in dit NNN gebied te bundelen. Dat is het beste voor
de natuur en zo dient dat als ontsnippering van het natuurgebied Anna’s Hoeve en landgoed
Monnikenberg. Of zoals de provincie het zegt over de Nieuwe weg:
“Door de aanleg van het ecoduct en de verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve is per saldo sprake
van het opheffen van bestaande barrières (versnippering) binnen het NNN en daarmee van een
versterking van de kwaliteit van het NNN”. Over de HOV busbaan wordt op die manier niet
gesproken. Begrijpelijk, want de HOV busbaan zorgt per saldo juist voor nieuwe versnippering en
barrièrewerking in het landschap.
Deze zienswijze van de provincie geeft echter een verkeerde voorstelling van zaken. Hierover kan het
volgende gezegd worden.
De aanleg van het ecoduct is in de eerste plaats een opdracht in het kader van het
Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het beoogde ecoduct over de spoorlijn wordt daarin
aangeduid als ‘NH 16 Groene Schakel’ en staat al jarenlang in het MJOP (Productie 1, NH16 - Groene
Schakel ). Het MJOP zorgt ook voor de financiële bijdrage vanuit het MJOP programma dat valt onder
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het ecoduct heeft als doel om de doorkruising van de spoorlijn met de natuurgebieden te
ontsnipperen. Dat is nodig in het kader van het NNN. Hiermee wordt de schade door de al aanwezige
spoorlijn eindelijk (deels) gecompenseerd. De planning is dat het MJOP in 2018 is voltooid.
De provincie stelt nu in het PIP dat het al geplande ecoduct ook als compensatie kan dienen voor de
grote infrastructurele ingrepen in het NNN gebied Anna’s Hoeve en Monnikenberg, de Nieuwe weg
en de HOV busbaan. Om die reden moet het ecoduct dan wat langer gemaakt worden waarvoor de
provincie de meerkosten moet betalen.
De vraag is natuurlijk of dat allemaal zo gemakkelijk onder dezelfde noemer van het MJOP kan
worden geschoven.
Stelling 1
Een al gepland ecoduct ter compensatie voor de spoorbaan kan niet tegelijk gaan zorgen voor
nog eens dubbele compensatie van twee nieuwe wegen die daaraan worden toegevoegd.
Dit is niet in overeenstemming met het compensatiebeginsel van het NNN.

3. Negatief effect nieuwe wegen
Volgens de saldobenadering moet de natuur er op vooruit gaan. Daarbij gaat het om de kwaliteit en
de kwantiteit van de natuur. De vraag is of de aanleg van de Nieuwe weg en de HOV busbaan zorgen
voor verbetering van de kwaliteit van de natuur.
Door de aanleg van de Nieuwe weg en de HOV busbaan is er niet alleen sprake van meer asfalt maar
deze nieuwe wegen hebben, zoals alle wegen, een groot negatief effect op de omgeving van de weg
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en daarmee dus op de naastgelegen of nabij gelegen natuurgebieden. In onderstaand kader citeert
Van der Grift wat Forman voor deze negatieve effecten heeft vastgesteld.
Uit: Grift, E.A. van der, 2013. HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna’s Hoeve, pag. 14
http://edepot.wur.nl/305179
Forman et al. (2003) geven een overzicht van de ecologische effecten van infrastructuur. De belangrijkste effecten zijn (1) verlies van habitat, (2) verlies van habitatkwaliteit in naastgelegen gebieden
door beïnvloeding van milieucondities (verdroging, vermesting, verontreiniging), (3) versnippering
van habitat, met als gevolg sterfte van dieren door aanrijdingen of isolatie van populaties door de
barrièrewerking van de infrastructuur, en (4) verstoring van dieren door bijvoorbeeld kunstlicht,
verkeersgeluid, bewegingen van voertuigen en de aanwezigheid van mensen.
(Forman, R.T.T., D. Sperling, J.A. Bissonette, A.P. Clevenger, C.D. Cutshall, V.H. Dale,
L. Fahrig, R. France, C.R. Goldman, K. Haenue, J.A. Jones, F.J. Swanson, T. Turrentine en T.C. Winter,
2003. Road ecology – Science and solutions. Island Press, Washington DC, VS.)

Als eerste effecten worden door Forman et al. (en in navolging door Van der Grift) het directe verlies
aan habitat en habitatkwaliteit in de naastgelegen gebieden genoemd.
Van der Grift heeft het verlies aan habitat in Anna’s Hoeve en Monnikenberg die het gevolg zullen
zijn van de aanleg van de Nieuwe weg en de HOV busbaan nader beschreven (Productie 2, Van der
Grift, 2013).
De opsomming die Van der Grift daarbij geeft is een lange rij van alleen maar negatieve gevolgen
voor het leefgebied als de Nieuwe weg en de HOV busbaan op de geplande tracés worden
uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook de andere door Forman genoemde negatieve effecten die ook door
Van der Grift worden ondersteund (zie ook productie 2, in de link maar dan op pag. 18, tabel 3).
Van der Grift geeft dus zeer veel zwaar wegende argumenten die negatief uitvallen voor het
functioneren van de belangrijke Groene Schakel.
Stelling 2
De aanleg van een Nieuwe weg en een HOV busbaan zijn gezien de negatieve adviezen van Van
der Grift niet in overeenstemming met het NNN beleid.
Vanzelfsprekend wordt in het PIP voorgesteld die lange lijst negatieve effecten van de Nieuwe weg
en de HOV busbaan te compenseren en te mitigeren. Hier ontstaat een tegenstelling.
Enerzijds wordt namelijk sterk betoogd dat in dit NNN gebied de Groene Schakel van groot belang is.
Dat dit de enige plek in de wijde omgeving is waar een verbinding tussen het Gooi en de rest van de
Utrechtse Heuvelrug is te maken. Men realiseert zich daarbij heel goed dat door diverse menselijke
bouwactiviteiten de Groene Schakel in Anna’s Hoeve en in wat mindere mate op Monnikenberg zich
al beperkt weet tot een smal en kwetsbaar gebied.
Anderzijds worden nu vanuit het PIP plannen voorgesteld dit deel van die smalle Groene Schakel nog
verder te verkleinen, te belasten en onder druk te zetten door zeer grote infrastructurele ingrepen in
het landschap te doen. Deze ingrepen hebben verstrekkende gevolgen voor de flora en de fauna, het
landschap en de natuurbeleving door recreanten.
Stelling 3
Het is de omgekeerde wereld wat de provincie met haar handelwijze probeert te
bewerkstelligen. Dat kan niet als je de Groene Schakel optimaal moet benutten.
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Stelling 4
De aanleg van een Nieuwe weg en HOV busbaan zorgen juist weer voor nieuwe versnippering
in het NNN gebied.
Stelling 5
Het is niet verantwoord voor de flora en fauna om juist in dit smalste deel van de Groene
Schakel in te grijpen door nieuwe menselijke infrastructuur aan te leggen met alle gevolgen
van dien.
De HOV bus vanuit Huizen moet ter hoogte van Anna’s Hoeve de A27 via een afrit verlaten. Op
maaiveldhoogte wordt doorgereden richting spoorbaan. Ongeveer 300 meter voor de spoorbaan
moet de HOV bus weer omhoog en komt via een fly-over (viaduct) op Monnikenberg.
Dit deel van het traject in de natuur is ongeveer 850 meter lang.
Het feit dat de HOV voor een belangrijk deel verhoogd in het landschap rijdt brengt extra verstoring
van geluid, verontreiniging en beweging met zich mee.
De te bouwen fly-over heeft grote nadelen voor de werking en succes van de beoogde ecologische
verbindingen in dit NNN gebied. Van der Grift beschrijft het als volgt, zie kader:
Uit: Grift, E.A. van der, 2013. HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna’s Hoeve, pag. 6-7.
http://edepot.wur.nl/305179
Het ruimtebeslag van de fly-over kan niet worden gemitigeerd. Dit betekent dat er minder ruimte is
voor de zuidelijke toeloop naar het ecoduct en het lastiger wordt een goede natuurverbinding tussen
het ecoduct en de faunapassage onder de rijksweg te ontwikkelen. Dit ruimteverlies zal naar
verwachting het gebruik van de natuurverbinding door de doelsoorten negatief beïnvloeden. De
verwachting is niet dat de natuurverbinding, inclusief de natuurbrug, hierdoor niet meer door de
doelsoorten gebruikt gaat worden, maar wel dat dit gebruik minder frequent zal zijn.
Op de meest cruciale aansluitingslocatie tussen de toekomstige faunatunnel onder de A27 en het
ecoduct over de spoorbaan is een fly-over gepland. Hiermee wordt dus het belang en de waarde van
het ecoduct en de tunnel sterk beïnvloed. Dit is niet in overeenstemming met de bedoelingen van
het zo optimaal mogelijk versterken van de Groene Schakel. Juist hier waar de ecologische
verbindingsmogelijkheden door het geringe oppervlak al zo beperkt zijn vormt de fly-over een
nieuwe belasting voor de natuur in de Groene Schakel.
Stelling 6
De aanleg van de fly-over is geen verbetering van de kwaliteit van de natuur en daardoor niet
in overeenstemming met de Saldobenadering.
Aanleg van de Nieuwe weg met een lengte van 2200 meter heeft een significant negatief effect op
wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN.
Bekend is dat de invloed van een weg op de omgeving, in een bosgebied kan reiken tot minimaal 250
meter vanaf de weg gerekend (Productie 3, Reijnen, 1992). In het geval van de aanleg van een
Nieuwe weg en de aanleg van de HOV busbaan zal er een te verwachten negatieve toename op de
omgeving zijn van 400%! (Productie 4, Harder).
Uit de diverse onderzoeken blijkt bovendien dat vooral de fauna significante nadelige gevolgen
hiervan ondervindt. (Productie 5, Foppen, 2002,).
Als we hierbij inzoomen op de soorten waar het om gaat en die ook in Anna’s Hoeve en
Monnikenberg voorkomen of daar als doelsoorten zijn genoemd voor de Groene Schakel, dan is dat
een zeer gevarieerde lijst.
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Bij de vogels gaat het bijvoorbeeld om de boomklever, bosuil, ransuil, bonte vliegenvanger, houtsnip
buizerd, boomleeuwerik, boompieper, gekraagde roodstaart, appelvink, glanskop, matkop, goudvink,
zwarte specht, zwarte mees en goudhaantje.
Andere dieren die hiervan hinder ondervinden en in de betreffende gebieden voorkomen zijn ree,
boommarter, das, eekhoorn, dwergmuis, vlinders waaronder keizermantel en heivlinder, hazelworm,
levend barende hagedis, ringslang, kamsalamander, rode bosmieren en enkele soorten vleermuizen.
Kort samengevat geeft de hierboven aangedragen informatie een zeer verontrustend en bepaald
geen positief oordeel over de gevolgen van de aanleg van twee nieuwe wegen in de natuurgebieden
Anna’s Hoeve en Monnikenberg.
Stelling 7
Uit de diverse genoemde onderzoeken blijkt duidelijk dat de geplande infrastructurele
ingrepen ten gevolge van de Nieuwe weg, de HOV busbaan en de Fly-over grote bedreigende
gevolgen voor de natuur zullen hebben.
Het PIP wil doen geloven dat er in het geval van de Nieuwe weg in Anna’s Hoeve er ‘slechts’ een weg
verlegd wordt. Volgens het PIP is de Nieuwe weg noodzakelijk om versnippering in het gebied op te
heffen. In de praktijk betekent het dat:
- Er wordt 2200 meter asfalt aangelegd. Van de bestaande Weg over Anna’s Hoeve wordt 600
meter opgerold. Een nadelig saldo van 1600 meter. Er komt dus bijna 4 x zoveel asfalt voor in
de plaats. Voor de fauna betekent dat een grote verslechtering omdat de nadelige invloed
van een nieuwe weg ook 4 x zo groot wordt.
- Juist met het aanleggen van een veel langere Nieuwe weg is de kans groter dat er
verkeersslachtoffers onder de dieren zullen vallen. Die kans wordt ook vergroot doordat de
Nieuwe weg bestaat uit lange rechte wegen, waar harder zal worden gereden dan op de
oude weg. Ook de gebruikers van Anna’s Hoeve zullen hiervan veel hinder ondervinden.
- In het natuurgebied aan de oostkant van de A27 komt ruim 500 meter van de Nieuwe weg te
liggen in een gebied van 500 meter lang en 200 meter breed (10 ha). Aanleg van een nieuw
stuk weg hier betekent dat deze 10 ha versnipperd wordt. Met de aanleg zal dit gebied
grotendeels verloren gaan als migratieroute voor dieren die hier langs de A27 van noord naar
zuid trekken en omgekeerd. (Zie ook het verband hiermee na stelling 10).
- Het gevaar is groot dat op het genoemde nieuwe wegtracé aan de oostkant van de A27, na
aanleg veel slachtoffers onder de fauna zullen vallen. In dit terrein komen weinig wandelaars,
mede waardoor het positief fungeert als migratiezone voor de fauna.
Stelling 8
Er kan niet zomaar gezegd worden dat de huidige Weg over Anna’s Hoeve verlegd wordt.
Daarmee wordt deze aanslag op de natuur sterk gebagatelliseerd wat niet overeenkomt met
de werkelijke gevolgen.
Stelling 9
Met de aanleg van de Nieuwe weg zal het oppervlak asfalt en de versnippering in Anna’s
Hoeve sterk toenemen. Dat is niet in overeenstemming met de Saldobenadering waarbij de
natuur er per saldo in kwantiteit en kwaliteit op vooruit moet gaan.
Normaal gesproken wordt ontsnippering van belang als duidelijk is aangetoond dat het opheffen van
bijvoorbeeld een weg, noodzakelijk is. In het geval van de Weg over Anna’s Hoeve, de bestaande
weg, is nooit aangetoond dat er dieren worden doodgereden. Laat staan welke diersoorten en welke
aantallen bekend zijn. Er is ook nooit onderzoek naar gedaan door wie dan ook.
Door bewoners, gebruikers van het gebied worden zelden doodgereden dieren gevonden. Een
enkele keer is een dood konijn op de weg gevonden. En, ver buiten dit deel van de weg, op een
fietspad een keer een dode ringslang.
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Eigenlijk is het niet zo verwonderlijk dat op dit deel van de weg geen dode dieren worden gevonden.
De weg heeft een zeer kronkelig verloop met enkele S-bochten. Hier mag daarom ook niet harder
dan 60 km per uur worden gereden. Over het deel wat direct aansluit/onderdeel is van de Groene
Schakel mag, vanwege de S-bochten zelfs niet sneller dan 30 km per uur gereden worden. De meeste
auto’s rijden hier daarom voorzichtiger.

Weg over Anna’s Hoeve
Tussen de twee borden ‘Bord max. 30 km’
is dat de snelheid. Daarbuiten max. 60 km.

Kortom, uit geen enkel onderzoek is bekend dat het voor de fauna hard nodig is een deel van de Weg
over Anna’s Hoeve op te heffen om bijvoorbeeld doodrijden van fauna te voorkomen en daarvoor in
de plaats de Nieuwe weg aan te leggen. Er zijn geen feiten die dit aantonen.
Stelling 10
De noodzaak om ten behoeve van de fauna de Nieuwe weg van 2200 meter aan te leggen ten
einde een klein stukje van 600 meter te kunnen oprollen is op geen enkele manier voldoende
aangetoond.
De juiste procedure en onderbouwing hiervoor ontbreken volledig.
Met de aanleg van de Nieuwe weg en de HOV busbaan worden de twee bestaande en naar behoren
werkende faunapassages onder de A27 helemaal of grotendeels onbruikbaar. Het betreft viaduct
Zandheuvel in de Zandheuvelweg/A27 en viaduct Drakenburgh Noord en Zuid bij de spoorlijn/A27.
Deze nieuwe wegen komen vlak langs of op zeer korte afstand langs beide kanten van faunapassage
Zandheuvel en faunapassage Drakenburgh verdwijnt aan de noordkant in zijn geheel door de nieuwe
weg die er overheen wordt gelegd.
Beide faunapassages vervullen nu een belangrijke rol in de oost-west verbinding. (Eerder betoogde
Van der Grift daarom al dat de aanleg van de HOV de werking van de bestaande faunapassages in het
gebied niet mag belemmeren.)
Bij de bedoelde faunapassages zijn monitoring onderzoeken uitgevoerd naar het effect van deze
passages (Productie 6, Brandjes en Van Vliet, 2006).
Uit deze monitoring blijkt dat viaduct Zandheuvel bovengemiddelde resultaten laat zien. Het hoorde
bij de top van de 19 gelijktijdig onderzochte locaties. Viaduct Drakenburgh laat een gemiddeld
resultaat zien van 13 onderzochte locaties waarbij opgemerkt wordt dat hier te vaak verstoring
plaats vindt. Duidelijk is hiermee dat deze twee faunapassages een belangrijke schakel zijn in de oostwestverbindingen naar beide kanten van de A27.
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Stelling 11
De faunapassages Zandheuvel en Drakenburgh vormen voor de fauna een belangrijk onderdeel
van de migratieroutes van oost naar west en omgekeerd. De aanleg van de Nieuwe weg en de
HOV busbaan zijn funest voor het goed blijven functioneren van de faunapassages of
betekenen het einde ervan.
Een andere invalshoek die verband houdt met de aanleg van nieuwe wegen in natuurgebieden heeft
betrekking op de gevolgen voor de extra verontreinigingen die het gevolg zijn.
Van der Grift geeft daarvoor de volgende verwachtingen als gevolg van de aan te leggen HOV
busbaan, zie kader.
Uit: Grift, E.A. van der, 2013. HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna’s Hoeve, pag. 15.
http://edepot.wur.nl/305179
Plaatselijk kunnen verontreinigingen worden verwacht, bijvoorbeeld door verkeersbewegingen op
en/of het beheer van de busbaan, zoals het gebruik van herbiciden, pesticiden of strooizout. Naar
verwachting zijn vooral de soorten die sterk gebonden zijn aan hun (voorkeurs) biotoop hiervoor
gevoelig, vooral wanneer de verontreinigingen direct de samenstelling en structuur van de
vegetatie aantasten (herbiciden) of de dieren zelf en/of hun prooidieren doden (pesticiden). Dit
betreft hier bijvoorbeeld de Hazelworm, Zandhagedis, Heikikker en Heivlinder. Ook de Das is
gevoelig voor verontreinigingen (Van den Brink en Ma, 1998). Het stapelvoedsel van de Das bestaat
uit regenwormen. Verontreinigingen (o.a. zware metalen) hopen zich gemakkelijk op in deze
prooidieren en cumuleren vervolgens in de Das als predator met mogelijk gevolgen voor de
reproductie. In de Boommarter, ook een predator, zijn dergelijke effecten niet vastgesteld, wat
waarschijnlijk een gevolg is van zijn gevarieerder dieet.
Het is aan te nemen dat de door Van der Grift aangehaalde nadelige verontreinigingen niet alleen
zullen gelden voor de HOV busbaan maar ook voor de Nieuwe weg.
Stelling 12
Het is niet aan te nemen dat de hier genoemde te verwachten aannames voor de diverse
verontreinigingen in overeenstemming zijn met de Saldobenadering waarbij de kwaliteit van
het NNN gebied gelijk moet blijven of er op vooruit moet gaan.

4. Verlies zeer waardevolle bomen
In de plannen van het PIP wordt gemeld dat er veel bomen gekapt gaan worden. Elders wordt
aangegeven dat er ook bomen geplant gaan worden. Dit doet suggereren dat er daardoor niets aan
de hand is. Per saldo is echter op belangrijke delen van de natuurgebieden duidelijk sprake van een
significante afname van bos met een hoge kwalitatieve waarde.
Bij de bomen die verwijderd gaan worden in Anna’s Hoeve en Monnikenberg gaat het o.a. om ca. 892
bomen die een doorsnede hebben van 30-60 cm en ca. 110 bomen met een doorsnede van
tenminste > 60 cm (Productie 7, Harder, 2015).
In het rapport MER Monnikenberg Hilversum, wordt duidelijk vermeld dat de daar aanwezige oude
bomen van zeer grote waarde zijn. Daarbij speelt ook de ouderdom van de bosbodem een rol.
In onderstaand kader staan belangrijke citaten uit dat MER rapport.
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UIT: MER Monnikenberg Hilversum, Bureau Buitenwerk, dec. 2012
http://docplayer.nl/9870259-Milieueffectrapport-zorgpark-monnikenberg-hilversum.html
Pag. 67
Het gebied Monnikenberg is zowel cultuurhistorisch als ecologisch waardevol. Het is een bosrijk gebied
met waardevolle bospercelen. Op basis van historisch kaartmateriaal is de leeftijd van het bos(bodem)
binnen de EHS in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat al minstens 130 jaar onafgebroken bos binnen het
landgoed aanwezig is. Het aanwezige bos betreft bos van droge zandgronden met voornamelijk soorten
als Zomereik, Beuk en Grove den. Het kan dus gezien worden als natuur-beheertype Dennen‐, eiken‐en
beukenbos. Aangezien het een oud landgoed betreft, kan het gebied ook als natuurbeheertype Park‐ en
stinzenbos gezien worden. Beide natuurbeheertypen zijn dan ook aangemerkt voor het gebied(zie
figuur 5.14). Het gebied heeft een belangrijke rustfunctie voor fauna. Het bosrijke gebied heeft door de
ouderdom en het voorkomen van een aantal zeldzame soorten een hoge waarde. Zo zijn er diverse
kolonies van de Rosse vleermuis aanwezig in de oude laanbeplantingen. In het noorden van het gebied
is een dassenburcht aanwezig. Het natuurbeheertype Kruiden‐en faunarijke akker is van belang als
foerageergebied voor de Das.
5.5.3. (Pag. 68)
….De meest waardevolle bossen zijn de eiken en beukenbossen die op leeftijd zijn
….. De waarde van een bos in ecologisch opzicht wordt echter niet alleen door de aanwezige bomen
bepaald maar ook door de aanwezige bosbodem en met name de ouderdom daarvan. Een groot
deel van de bosbodem is meer dan 100 jaar oud en wordt daarom waardevol geacht.

Veel van de oude dikke bomen, veelal beuken, zijn
grotendeels meer dan 100 jaar oud.
Het is zelfs aannemelijk dat deze oude beuken
geplant zijn door de toenmalige eigenaar, de
familie Van den Wall Bake, die het natuurgebied
vanaf 1848 ontwikkelde. Kort na de aankoop
begon de familie namelijk alle laanbomen te
planten (MER Monnikenberg Hilversum, kader,
pag.49).

Het is niet aannemelijk dat de te verwijderen
dikke oude bomen op een andere plek worden
geplant. Op een compensatielocatie worden in
de regel veren geplant. Deze veren kun je
nauwelijks bomen noemen met een lengte van
150-200 cm. Kostprijs ca. 15,00 per stuk (beuk).
In het PIP wordt met de leeftijd van deze
bijzonder waardevolle bomen op geen enkele
manier rekening gehouden.
Stelling 13
Binnen NNN gebied moet niet worden toegestaan om in feite één op één, zeer waardevolle
oude bomen te vervangen door veren. Dat is niet in overeenstemming met de Saldobenadering
waarbij de natuur er per saldo op vooruit moet gaan.
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5. Te compenseren NNN oppervlak
In het PIP is aangegeven welke oppervlakken aan NNN gebied verloren gaan door de ingrepen en op
welke gebieden nieuw NNN gebied wordt toegevoegd (PIP, pag. 57 kaart Deelgebied 5).
Volgens de regels van de NNN is het kennelijk geoorloofd dit soort ruilen toe te passen waarbij het
puur en alleen om het gewenste oppervlak gaat.
Onbegrijpelijk is het echter als je bekijkt wat deze veranderingen inhoudelijk betekenen.
Zo worden in het bestaande NNN gebied voor de aanleg van de Nieuwe weg en de HOV busbaan, het
ecoduct en de fly-over enkele duizenden bomen omgehaald waaronder een groot aantal zeer oude
bomen. De ecologische en financiële waarden van al die bomen is hoog tot zeer hoog te noemen.
Daarvoor in de plaats worden een paar bestaande terreintjes vervolgens aangemerkt om die onder
de NNN te brengen. Meer dan de helft van het te compenseren oppervlak wordt dan ook nog eens
op kilometers afstand geprojecteerd ver buiten de Groene Schakel.
De bomen die op die compensatie terreinen staan vertegenwoordigen voor het grootste deel zeker
niet dezelfde ecologische en financiële waarden als in de huidige NNN gebieden.
Deze toekomstige uitruilplannen zullen voor de burgers, gebruikers van het gebied, onbegrijpelijk
zijn. Immers men zal zien dat er duizenden bomen worden weggezaagd, er asfalt en beton voor in de
plaats komt en het landschap voor eeuwig is vernietigd. Daarvoor in de plaats worden dan op een
onzichtbare manier nieuwe stickertjes geplakt op de nieuwe NNN gebiedjes. Gebiedjes die op geen
enkele manier bedreigd zijn of zullen worden. Burgers ervaren deze handelwijze als een sigaar uit
eigen doos. De overheid beroept zich er op slechts de regels te hebben gevolgd….
Stelling 14
De hierboven beschreven uitruil van NNN gebieden is niet in overeenstemming met de
Saldobenadering waarin de kwaliteit van de natuur in het gebied (Anna’s Hoeve en
Monnikenberg) er niet op achteruit mag gaan.
In het PIP is aangegeven welke oppervlakken aan NNN gebied verloren gaan door de ingrepen en op
welke gebieden nieuw NNN gebied wordt toegevoegd (PIP, pag. 57 kaart Deelgebied 5).
De kaart uit het PIP heeft als datum 2015.

Tauw 2015

20152
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De te verliezen NNN gebieden (-) bij elkaar opgeteld: 1.91 + 2.66 + 0.99 = 5.50 ha.
Nieuw te bestemmen NNN gebied (+) opgeteld: 0.41 + 1.43 + 0.82 + 3.02 = 5.68 ha
Het voordelig saldo is dan 0.18 ha. Dat is een stukje grond van circa 50 m lang en 35 m breed.
In 2016 is een nieuw rapport verschenen met ongeveer dezelfde kaart. Titel: ‘Compensatieplan
Bomen en Natuur HOV in ‘t Gooi, Bureau Ruimtewerk, 23-6-2016’. Zie link.
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=yKEoWJHzG4vDaKiJlcgJ&gws_rd=ssl#q=Compensatieplan+Bo
men+en+Natuur+HOV+in+%E2%80%98t+Gooi%2C+Bureau+Ruimtewerk%2C+23-6-2016
Deze kaart uit het rapport van Bureau Ruimtewerk (pag. 12) is hieronder afgebeeld.

De te verliezen NNN gebieden (-) opgeteld: 1.4 + 0.24+1.44+0.36+0.01+1.13+0.90+0.11 = 5.59 ha.
Nieuw te bestemmen NNN gebied (+) opgeteld: 0.87+0.26+0.45+0.11+0,82+0.16+3.02 = 5.69 ha
Het voordelig saldo is dan 0.10 ha. Dat is een stukje grond van circa 33 m lang en 30 m breed.
Allereerst is de vraag welke betekenis de kaart van Tauw 2016 eigenlijk heeft. Het PIP is eind 2015
door Provinciale Staten goedgekeurd. Dat is dus maatgevend voor het verdere verloop?
Of heeft de provincie Noord-Holland intussen een andere voorstelling van zaken bedacht die
goedgekeurd is? Moet dan met de getallen op de kaart van 2016 rekening worden gehouden? Deze
kaart(en het rapport) heeft nooit ter inzage gelegen in de regio het Gooi inzake de HOV busbaan en
de Nieuwe weg.
Het lijkt er op dat de NNN oppervlakken op de kaarten met veel creativiteit bijeengeraapt zijn.
Als we beide kaarten met elkaar vergelijken dan valt een groot aantal zaken op:
1. Tauw 2015 benoemt slechts 7 verschillende oppervlakken.
Tauw 2016 komt tot 15 stukken.
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2. Afname NNN Nieuwe weg volgens Tauw
2015: 1.91 ha 2016: 3.08 ha (1.40 + 0.24 + 1.44)
3. Afname NNN HOV busbaan volgens Tauw
2015: 3.65 ha ( 2.66 + 0.99)
2016: 2.51 ha (0.36 + 0.01 + 1.13 + 0.90 + 0.11)
4. Toename NNN naast scoutingterrein volgens Tauw
2015: 1.43 ha 2016: 0.45 ha.
5. Toename NNN huidige Weg over Anna’s Hoeve volgens Tauw
2015: 0.41 ha 2016: 0.87 ha
Als laatste valt op dat op de kaart van 2016 een nieuw stuk toekomstig NNN gebied is toegevoegd.
Gedoeld wordt op de 0.26 ha die aan weerszijden van de weg nabij het scoutingterrein is gelegen.
Al die verschillende uitkomsten zorgen voor veel verwarring. Het lijkt er op dat er net zo lang aan de
oppervlakken gesleuteld is tot er ‘zelfs’ een positief NNN saldo te melden was.
Stelling 15
Het is onduidelijk welke waarde gehecht moet worden aan de vermelde NNN getallen in het
PIP. Het is onduidelijk of alle metingen wel betrouwbaar zijn gezien de soms grote verschillen
tussen de kaarten van Tauw 2015 en 2016.
Stelling 16
Het geschuif met aan elkaar geplakte snipperstukjes is niet in overeenstemming met het
behouden van minimaal dezelfde kwaliteit volgens de Saldobenadering.
De herbegrenzing van de NNN natuur moet er niet alleen in kwalitatief oogpunt beter van worden
maar ook kwantitatief. Uit de gegevens van de kaart Tauw 2015 blijkt dat een oppervlakte te zijn van
0.18 ha of wel een stukje van bijvoorbeeld 50 m x 35 m.
Bij de kaart Tauw 2016 gaat het om 0.10 ha of wel een stukje van bijvoorbeeld 33 m x 30 m.
Stelling 17
Deze werkwijze is niet in overeenstemming met de Saldobenadering of anders gezegd het is
niet voldoende om zulke kleine stukjes snipper natuur als extra onder de NNN te brengen en zo
aan de Saldobenadering te voldoen.

6. Afsluiting delen van Anna’s Hoeve
De provincie stelt in het PIP, dat voor het goed functioneren van het ecoduct het noodzakelijk is om
een groot deel van oostelijk Anna’s Hoeve af te sluiten voor bezoekers. Het gaat daarbij om ruim 20
ha van de ongeveer 40 ha wat Anna’s Hoeve groot is. Tel daarbij op de oppervlakken van de aan te
leggen Nieuwe weg met ook de negatieve uitstraling daarvan voor de bezoekers. Geconstateerd kan
dan worden dat met alle plannen er uiteindelijk veel minder dan 50% van het wandelgebied overblijft
voor de recreanten.
Bedenk dan ook nog eens dat de gemeente Hilversum een nieuwe woonwijk laat bouwen aan de
rand van het natuurgebied Anna’s Hoeve. Hier komen circa 600 woningen. Met de komst van deze
nieuwe bewoners zal de druk op het resterende natuurgebied van Anna’s Hoeve verder toenemen.
Uiteindelijk betekent dat het einde voor die natuur door verstoring en vertrapping.
Stelling 18
Het sterk verkleinen van de wandelmogelijkheden voor bezoekers betekent al snel een
vergroting van de druk op het overgebleven toegankelijke gebied en daarmee het einde van
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waardevolle natuur in het Anna’s Hoeve. Anna’s Hoeve zal daarmee degraderen tot een
derderangs stadsparkje.
In het rapport ‘Grift, E.A. van der e.a., 2014, Toetsing concept-inrichtingsvisie Anna’s Hoeve”. Alterra,
uitgave 17 oktober 2014’ (als losse bijlage toegevoegd) is te lezen wat het standpunt van de
gemeente Hilversum is t.a.v. de recreatie in Anna’s Hoeve, pag. 5, 3e alinea:
1. Het behouden van de bestaande recreatieve waarden van het gebied.
2. Het waar mogelijk versterken van deze recreatieve waarden. Het gebied moet de functie als
recreatief uitloopgebied voor de inwoners van Hilversum behouden.
De bedoelde afsluiting van 20 ha strookt daarmee niet met de plannen zoals voorgesteld in het PIP.
Stelling 19
Afsluiten van ruim 20 ha wandelgebied nabij het komende ecoduct strookt niet met het beleid
van de gemeente Hilversum vastgelegd in 2014.
Met het na stelling 18 genoemde Alterra rapport wordt de basis gelegd voor de verdere recreatieve
en ecologische inrichting van Anna’s Hoeve. Dat rapport bestaat uit twee speerpunten, de recreatie
en de ecologie.
Als onderbouwing voor het afsluiten van de 20 ha heeft Alterra, op verzoek van de provincie, de
recreatiedruk in het gebied gemeten. Dat is gebeurd door twee camera’s op te hangen. Opmerkelijk
is dat dit is gedaan op een zeer mooie Pinksterdag, de drukste dag van dat jaar. Dat onderzoek is
daarmee niet meer dan een momentopname geweest en ook op een niet representatieve dag. Na
die dag zijn de resultaten geëxtrapoleerd. Er is hierbij ook nog eens op geen enkele manier rekening
gehouden met de aanwezige natuurlijke spreiding door bezoekers van het gebied. Wie echter het
terrein bezoekt is snel duidelijk dat het aantal bezoekers van west naar oost steeds minder wordt. De
meeste mensen wandelen niet heel ver vanaf de bebouwing van Hilversum. Dat geldt vooral voor
bezoekers met een hond.
De uitkomst was dat er hier op jaarbasis 640.000 bezoekers komen (zie Alterra, pag. 28, 1e alinea).
Ter vergelijking: In de bekende attractie Beeld en Geluid in Hilversum komen op jaarbasis circa
350.000 bezoekers. Met 640.000 bezoekers per jaar zou dit natuurgebied in de Top 10 van
bijvoorbeeld de grootste musea in Nederland belanden op de 5e plek….
Als de in het Alterra rapport genoemde getallen worden teruggerekend dan komen in Anna’s Hoeve
gemiddeld per dag 578 bezoekers met hond, 288 of 514 joggers en 888 bezoekers zonder hond.
Bij elkaar zijn dat er gemiddeld per dag: 1754 tot 1980 bezoekers!
Voor de Vereniging tot Behoud van Anna’s is in 2003 al een uitgebreider onderzoek gedaan naar de
recreatiedruk. Drs. Sander Koopman kwam tot de conclusie dat er op jaarbasis 69.000 bezoeken aan
het gebied worden gebracht. Per dag zijn dat gemiddeld 189 personen.
(Drs. Sander Koopman, Recreatieonderzoek Anna’s Hoeve. Activiteiten en voorkeuren van recreanten
in het natuurgebied Anna’s Hoeve, oktober 2003). (als bijlage toegevoegd).
Stelling 20
De door Alterra toegepaste methode om de recreatiedruk op een objectieve wijze vast te
stellen klopt niet. Het is niet representatief als deugdelijk onderzoek. Op geen enkele manier
klopt de uitkomst met de realiteit.
Het tweede speerpunt is de ecologische benadering om 20 ha af te sluiten.
Alterra heeft kennelijk gemeend dat bij afsluiting hier grote kansen ontstaan dat kritische en zeer
kritische vogelsoorten zich in het afgesloten gebied gaan vestigen. (Zie Alterra rapport Bijlage 7, pag.
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46-48. Met het toevoegen van deze bijlage wordt sterk de indruk gegeven dat dit inderdaad het geval
zal zijn als er 20 ha wordt afgesloten.)

Heitje dat
parallel loopt
aan de westzijde
van de A27. Het
is een onderdeel
van het af te
sluiten
wandelgebied
t.b.v. kritische en
zeer kritische
vogelsoorten.

Helaas zal dat niet gebeuren. De hier voorgestelde 21 kritische en zeer kritische vogelsoorten (o.a.
roerdomp, kleine mantelmeeuw, klapekster, veldleeuwerik, oeverloper, witgatje) horen vrijwel
allemaal niet thuis in de habitat wat aanwezig is (naaldbos, loofbos, kleine heide en stukje water).
Stelling 21
De door Alterra voorgestelde kritische en zeer kritische vogelsoorten horen niet thuis in de
aanwezige habitat. Het noemen van die soorten geeft een verkeerde voorstelling van zaken en
is daarmee geen belangrijk argument om 20 ha van het gebied af te sluiten voor bezoekers.

7. Draagvlak
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland en de gemeente Hilversum was om alle plannen
goed onder de aandacht van de betrokken bevolking te brengen. De inbreng van de bevolking en
daarmee het verkrijgen van voldoende draagvlak is nodig om uiteindelijk de plannen te kunnen
goedkeuren en uitvoeren.
De gemeente Hilversum heeft daarom de bevolking uitgenodigd voor een drietal
informatiebijeenkomsten. De eerste daarvan was op 13 mei 2014 (Productie 8).
In de tweede alinea van dat bericht staat met vette letters ‘Advies omgeving belangrijk’.
De volgende zin: ‘De aanpak is erop gericht om zo breed mogelijk gedragen oplossingen te vinden’.
Dat klinkt allemaal mooi. In de praktijk is het echter van geen waarde gebleken.
Zo heeft de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve de door hen gepropageerde Tergooiboog als
zeer goed alternatief plan op diverse momenten onder de aandacht gebracht van zowel de gemeente
Hilversum als de provincie. En zowel bij ambtenaren als bij politici. Dat gebeurde op de
informatieavonden, op commissievergaderingen bij de gemeente en bij de provincie, bij politieke
partijen, zowel in persoonlijke gesprekken als via diverse mailberichten.
Echter, op geen enkel moment is er van de overheid een duidelijke onderbouwde mondelinge of
schriftelijke uitleg gegeven waarom er geen serieus onderzoek werd gedaan naar de waardevolle
mogelijkheden van de Tergooiboog.
In Provinciale commissievergadering van de commissie M&F d.d. 24-10 2016 staat bij agendapunt 2
ter vaststelling, het Conceptverslag van de vergadering op 12-9-2016. Zie link.
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http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=967&FoundIDs=&year=2016
Het onderdeel waarop gedoeld wordt betreft agendapunt ‘Voordracht PIP HOV ’t Gooi, tracédeel
Hilversum- Laren’.
Bij die vergadering wordt aan de gedeputeerde door de heer Ceder (ChristenUnie-SGP) de vraag
gesteld: “Hoe wordt door de gedeputeerde het draagvlak onder de bevolking gemeten?”
Het antwoord van de gedeputeerde was als volgt:
“Richting de heer Ceder merkt de gedeputeerde op dat het lastig is om draagvlak exact te meten. Het
ijkpunt dat wordt gehanteerd is of de gemeenten ermee uit de voeten kunnen. Voor dit deel is dat het
geval” (zie bij pag. 18, regel 1027-1029).
Met deze uitleg geeft de gedeputeerde in feite aan dat het draagvlak onder de bevolking, de direct
betrokkenen niet van belang is. Als de gedeputeerde deze zienswijze inderdaad hanteert waren de
informatie avonden en daarbij de vraag om draagvlak niet nodig geweest.
Het lijkt er op die manier op dat de informatieavonden slechts voor de Bühne gehouden zijn. Een
zogenaamd democratisch proces.
Stelling 22
Het uitgangspunt dat er draagvlak voor de plannen in het PIP moet zijn is een schijnvertoning
geweest. Als het resultaat van de aangedragen voorstellen van de bevolking de gedeputeerde
niet goed uit komt, telt de bevolking niet meer mee en beroept de gedeputeerde zich
gemakshalve op de gemeenteraad. Dat is niet volgens de regels van het door de overheid
voorgestelde democratisch proces. Op die manier wordt alleen een politieke keuze over de
plannen gemaakt, geen inhoudelijke.

8. De Tergooiboog en de Nieuwe weg
In het bovenstaande is een groot aantal zaken aan de orde gesteld die o.a. verbandhouden met de
slechte voorstellen die in het PIP staan ten aanzien van de HOV busbaan en de Nieuwe weg door
Anna’s Hoeve.
In 2013 is door vertegenwoordigers van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve,
het Goois Natuurreservaat en de Vrienden
van het Gooi een alternatief bedacht voor de
geplande HOV door de NNN natuurgebieden
Anna’s Hoeve en Monnikenberg.
Aanvankelijk werd dat de Zuidboog
genoemd, maar om verwarring te
voorkomen is later de naam Tergooiboog
gebruikt (zei afbeelding).
In mijn Zienswijze (bijlage) ingediend op het
concept PIP, ben ik ingegaan op de vele
nadelen die er zijn op het geplande tracé
voor de HOV busbaan (pag. 2 en pag. 5
Conclusie Hfd.2).
Daarnaast is duidelijk gemaakt welke zeer
grote voordelen er zijn als de Tergooiboog
voor de HOV wordt gebruikt (pag. 3, 4, 5). Dit alternatief wordt zelfs volmondig ondersteund door
Alterra (pag. 5 Hfd. 3).
Voor de Tergooiboog is bij de bevolking die de omgeving kent en de gebruikers van Anna’s Hoeve
positieve waardering. Er is een groot draagvlak voor.
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Voor de plannen zoals in het PIP voorgesteld is geen enkel draagvlak bij de bevolking bekend, alleen
bij de politiek. Draagvlak onder de bevolking is door de overheid zelf op geen enkele manier gepeild.
Een zelfde pleidooi als tegen het geplande HOV tracé staat in mijn Zienswijze m.b.t. het plan een
Nieuwe weg in Anna’s Hoeve aan te leggen. Ook de gevolgen daarvan voor de huidige bevolking van
Hilversum, die ineens een nieuwe extra weg op korte afstand van de bestaande weg en pal naast een
belangrijk kinderspeelveld gaan krijgen, wordt daarin besproken. Ook voor die Nieuwe weg is geen
draagvlak. Binnen twee weken werden hiertegen 600 handtekeningen verzameld (5.1 op pag. 9-10).
Alle informatie in mijn Zienswijze is nog steeds van kracht en kan beschouwd worden als basis en
ondersteuning van mijn beroepschrift.

9. Conclusies
Om de HOV te realiseren en ook de Nieuwe weg zijn zeer veel technische en mitigerende
maatregelen nodig. Al die maatregelen zorgen voor een sterk veranderend landschap, verlies van
rust voor de wandelaars en natuurzoekers en niet in de laatste plaats is het zeer nadelig voor de flora
en de fauna. De Groene Schakel zal er eerder op achteruitgaan dan op vooruit en dat was nu juist
niet de bedoeling.
De Groene Schakel kan versterkt worden door de aanleg van het ecoduct zoals al lang is gepland in
het MJOP. De HOV busbaan en de Nieuwe weg zorgen juist voor een aantoonbaar nieuwe
versnippering en barrièrewerking terwijl het PIP wil doen geloven dat de versnippering er door wordt
opgelost.
Bij de diverse onderdelen hier besproken zijn daarna stellingen toegevoegd. Die geven met elkaar
een goed overzicht van onderdelen in het PIP waar onvoldoende aandacht aan is gegeven of die een
onjuiste voorstelling van zaken geven of die onderdelen bagatelliseren.
Zonder afbreuk te willen doen aan de andere stellingen vraag ik extra aandacht voor de stellingen
onder nummer 1, 2 t/m 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22.
In de hier genoteerde reacties op het vastgestelde PIP in relatie tot de hierin voorgestelde plannen in
natuurgebied Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg is eigenlijk maar één conclusie mogelijk:
Het PIP geeft een onvolledig en verkeerd beeld van de werkelijkheid.

Op grond van dit Beroepschrift en van datgene vermeld in mijn aanbiedingsbrief aan de
Raad van State verzoek ik u:
1. Mijn beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. Het besluit tot het vaststellen van het PIP HOV in ’t Gooi te vernietigen.
Tevens verzoek ik u de provincie Noord-Holland te veroordelen in de kosten door mij gemaakt in
verband met de behandeling van het beroep en dat bovendien het verschuldigde griffierecht aan mij
wordt vergoed.
Hoogachtend,

J. Harder, Oude Amersfoortseweg 56, 1213 AE Hilversum, 035-6937858
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Productie 1 NH16- Groene Schakel

http://www.mjpo.nl/waar-in-nederland/noord-holland/274/groene-schakel.html

NH 16 - Groene Schakel
Gebiedsbeschrijving
Waar: Hilversum
Soort gebied: bos- en heidebiotopen
Doelsoort: ree, das, boommarter, levendbarende en zandhagedis, heideblauwtje, heivlinder, veldkrekel en
loopkever- en mierensoorten.
Barrière: A27 en het treinspoor
Maatregel: ecocorridor
Samenwerkende partijen: Goois Natuurreservaat, provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum

Het ontsnipperingsproject is het resultaat van samenwerking tussen de partners in het gebied, Goois
Natuurreservaat, provincie Noord-Holland, ProRail en de gemeente Hilversum. De bijdrage vanuit het MJPO
programma is een onderbouwing van de bijdrage aan de ecologische doelen van ontsnippering over het
bestaande treinspoor. De knelpunten vormen de Groene Schakel en omvatten: Het opheffen van de
barrièrewerking van de A27 en het treinspoor door het realiseren van een ecocorridor in combinatie met de nog
aan te leggen busbaan Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV – een Rnet verbinding). Het project is in studie en
zal naar verwachting in 2014 worden opgestart.

18

Productie 2 Habitatverlies
Grift, E.A. van der, 2013. HOV Huizen-Hilversum en Natuurbrug Anna’s Hoeve
http://edepot.wur.nl/305179

2.4.1 Verlies van habitat
Pag. 14: Het ruimtebeslag van de HOV betekent per definitie dat er binnen de natuurgebieden
Anna’s Hoeve en Landgoed Monnikenberg (potentieel) leefgebied verloren gaat voor de doelsoorten
van het ecoduct.
Pag. 15: … Wel kan worden gesteld dat in het kader van het ontwikkelen van natuurverbinding De
Groene Schakel iedere vierkante meter die binnen Anna’s Hoeve verloren gaat er één te veel is. De
beschikbare ruimte voor de natuurverbinding is hier immers al beperkt.
….. Voor de overige doelsoorten biedt dit in principe wel voldoende ruimte om een geschikte
natuurverbinding te creëren, maar hierbij moet worden bedacht dat in een deel van die ruimte de
condities suboptimaal zijn door verstoringseffecten van alle omliggende infrastructuur, ook nadat
mitigerende maatregelen zijn genomen (zie ook hoofdstuk 3 en 4). Binnen Anna’s Hoeve gaan bij
aanleg van de HOV plaatselijk waardevolle biotopen verloren, zoals heischrale graslanden en de poel
die net aan de westzijde van Viaduct Drakenburgh ligt en een voortplantingswater voor amfibieën is.
Het verlies aan leefgebied binnen Landgoed Monnikenberg heeft naar verwachting wel gevolgen
voor het functioneren van het ecoduct. De ecologische verbinding maakt hier feitelijk een ‘scherpe
hoek’ vanaf het ecoduct naar een geplande faunatunnel onder rijksweg A27. Deze faunatunnel onder
de rijksweg komt circa 200 m ten zuiden van de kruising van de rijksweg met de spoorlijn te liggen.
Het ruimtebeslag van de boog van de HOV maakt het lastig om beide faunapassages goed op
elkaar aan te laten sluiten. Het baanlichaam van de boog gaat ten koste van een deel van de
zuidelijke toeloop van het ecoduct. En dit is precies het deel van de toeloop dat voor een verbinding
met de faunatunnel onder de rijksweg moet zorgen. Een denkbeeldige rechte lijn vanuit het hart
van het ecoduct naar het hart van de faunatunnel onder de rijksweg ligt op het smalste punt op circa
25 m afstand van de boog van de HOV. De HOV beperkt dus op een cruciale plek in de verbinding de
ruimte voor het ontwikkelen van de gewenste biotopen. Voor de beschikbare ruimte schatten wij
op Landgoed Monnikenberg de situatie zonder HOV al in als suboptimaal. Dit is mede een gevolg van
de hier op korte afstand aanwezige bebouwing van het landgoed. Elk extra ruimteverlies zal hier
naar verwachting het functioneren van het ecoduct negatief beïnvloeden. De effecten van dit
ruimteverlies zijn waarschijnlijk het grootst voor de weinig mobiele soorten, zoals Zandhagedis en
Heikikker, die meestal niet in één keer beide infrastructurele barrières kunnen overbruggen. Deze
soorten vereisen een ecologische stapsteen - een gebied waar de soorten voor langere tijd kunnen
verblijven en zich kunnen voortplanten - in het gebied tussen beide faunapassages (zie Alterra,
2001). Het ruimtebeslag van de HOV beperkt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een
dergelijke ecologische stapsteen.
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Productie 3 Reijnen
Reijnen, M.J.S.M. , G. Veenbaas, R.P.B. Foppen. 1992. Het voorspellen van het effect van snelverkeer
op broedvogelpopulaties. Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en DLO-Instituut
voor Bos- en
Natuuronderzoek.
Pag. 32, Figuur 4.4

20

Productie 4 Harder
Berekening van het verkeerseffect voor de fauna op de bestaande Weg over Anna’s Hoeve, de
toekomstige Nieuwe Weg over Anna’s Hoeve en het geplande tracé van de HOV busbaan.
Deze berekening is gebaseerd op het model van Reijnen, zie productie 3 (opsteller J. Harder).
Deze berekening is gedaan met de hier bovenstaande uitgangspunten voor bosgebied zoals dat van
toepassing is op de betreffende wegvakken aan beide zijden van een weg.
Voor de verstoring van de nieuwe wegen is er rekening mee gehouden dat de verstoring van de A27
en de spoorlijn hier een rol spelen. Op de A27 is die invloed door het voortdurende verkeer uiteraard
sterker dan op de zo nu en dan passerende treinen.
1. Invloed Nieuwe Weg over Anna’s Hoeve
De totale lengte van deze weg is exclusief het deel wat vlak langs de Speelstrook loopt tussen
Liebergerweg en Minckelersstraat: ca. 2000 meter.
Over een lengte van ca. 1150 meter loopt de weg langs de spoorlijn. Om die reden wordt de invloed
van de Nieuwe Weg hier niet voor 2 x 100% maar voor 150% meegenomen. Voor de overige delen is
de invloed naar twee kanten van de weg elk 100%.
De totale invloed van de weg op omgeving van de aanliggende bossen is dan als volgt:
- Tracé langs spoorlijn 1150 m x 1,5 x 250 m
= 431250 m2 = 43,1 ha
- Rest van tracé 2000 m – 1150 m = 850 m x 2 x 250 m = 425000 m2 = 42,5 ha +
De nadelige invloed van deze nieuwe weg omvat minimaal
85,6 ha
2. Invloed geplande tracé van de HOV busbaan
De totale lengte van het geplande HOV tracé is vanaf de op- en afrit A27 tot de bebouwing van
Hilversum ca. 2000 meter.
Over een lengte van ca. 1150 meter loopt de weg langs de spoorlijn. Om die reden wordt de invloed
van het HOV tracé hier niet voor 2 x 100% maar voor 150% meegenomen.
De rest van het tracé loopt langs de A27. Hier speelt de ook invloed van die weg een rol. Daarom is
hier alleen de invloed berekend van het deel dat niet aan de A27 grenst.
De totale invloed van de HOV busbaan op omgeving van de aanliggende bossen is dan als volgt:
- Tracé langs spoorlijn 1150 m x 1,5 x 250 m
= 431250 m2 = 43,1 ha
- Rest van tracé 2000 m – 1150 m = 850 m x 1 x 250 m = 212500 m2 = 21,3 ha +
De nadelige invloed van deze nieuwe weg omvat minimaal
64,4 ha
3. Invloed van de bestaande Weg over Anna’s Hoeve van het deel dat opgerold wordt
Een belangrijk parkeerterrein voor Anna’s Hoeve bevindt zich tegenover de Scouting. De kans is zeer
groot dat dit parkeerterrein noodzakelijk blijft. De conclusie daaruit is dat het op te rollen deel van de
weg zal beginnen ter hoogte van het parkeerterrein en eindigt kort voor de zijweg GooijergrachtZuid. Het gaat dan om een te verwijderen lengte van ca. 600 meter.
De huidige invloed van dit op te rollen wegdeel op de aanliggende bossen is dan als volgt:
- Huidige deel Weg over Anna’s Hoeve 600 m x 2 x 250 m = 300000 m2 = 30 ha

Samenvatting en conclusie
Er ontstaat een negatieve invloed op de fauna in Anna’s Hoeve en Monnikenberg als gevolg van de
aanleg van een Nieuwe weg en de geplande HOV busbaan.
Het negatieve effect bestrijkt een oppervlak van 85,6 + 64,4 ha = 150 ha.
Op dit moment is het negatieve effect 30 ha.
Het negatieve effect zal dus toenemen met 150 – 30 = 120 ha. Een toename van 400%
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Productie 5 Foppen
Foppen, R., van Kleunen, A., Loos, W.B., Nienhuis, J. & Sierdsema, H. 2002. Broedvogels en de invloed
van hoofdwegen, een nationaal perspectief. Onderzoeksrapport nr 2002/08 SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.
Pag. 51
In totaal is voor 125 soorten een analyseresultaat verkregen. Voor 46 soorten (30%) is een negatieve
relatie met de verkeersinvloed gevonden. De negatieve score geldt voor totaal 66 soorten (53%) als
daar de mogelijk gevoelige soorten bij worden geteld. De soorten met een positieve invloed blijven
daar ver bij achter (resp. 7 en 11%). De negatieve effecten strekken zich uit over alle soortgroepen,
d.w.z. alle biotopen.
Pag. 56
Verder is het belangrijk te memoreren dat bij de analyses alleen gekeken is naar effecten van wegen
die minimaal een verkeersintensiteit hebben van 8000 voertuigen per etmaal.
Pag. 57
Tabel 7.2 Vergelijking tussen de resultaten van de analyses van Reijnen cs met de onderhavige
studie.
(biotoop Bos).
Pag. 60
7.4 Conclusies
• De effecten van de verkeersinvloed op broedvogelsoorten zijn negatief voor meer dan de helft van
de onderzochte soorten.
• Het betreft een brede groep van soorten, verdeeld over alle biotooptypen en soortgroepen
waarbij zangvogels in natuurlijke biotopen het meest gevoelig blijken.
• Soorten van cultuurbiotopen, zoals open water, agrarisch gebied vertonen de meeste positieve
effecten, hetgeen verklaard kan worden door secundaire, aan wegen gecorreleerde factoren,
mogelijk worden daardoor ook de negatieve effecten onderschat.
• Zeldzame soorten van de Rode Lijst en de Vogelrichtlijnsoorten lijken gevoeliger dan de gemiddelde
soort.
• De resultaten zijn goed vergelijkbaar met de resultaten van eerdere studies, met name met de
studies van Reijnen cs laten ze een grote overlap zien.
• Aanvullend op deze studies is voor een veel groter aantal soorten analyses uitgevoerd hetgeen tot
het uiteindelijke beeld leidt dat voor 52% van de 125 onderzochte soorten in beide studies een
negatief effect van de verkeersinvloed werd gevonden.
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Productie 6 Brandjes en Van Vliet
Monitoring gebruik faunapassages
Onderzoek op 13 locaties langs rijkswegen A12, A27 en A28
G.J. Brandjes en F. van Vliet, 31 augustus 2006
Pag. 30. Zie bij regel: Drakenburgh Noord en Zuid.

Monitoring gebruik faunapassages Rijkswaterstaat Utrecht
Onderzoek op 19 locaties langs rijkswegen A2, A12, A27 en A28
F. van Vliet en G.J. Brandjes, 19 december 2006
Pag. 36. Zie bij regel: Zandheuvel
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Productie 7 Harder
Tellingen gedaan door J. Harder op 2 en 3 januari 2015

Anna's Hoeve: Telling van bomen die weg moeten als de weg verlegd wordt, 2-1-2015
De breedte van het wegtracé is 15 meter; de breedte van de grondwal is 15 meter.
doorsnede getelde bomen in cm, gemeten op 1.30 cm hoogte
Tracé
15 - 20
20 - 30
30 - 60
> 60
1e Berg (west van Speelweidevijver)
48
108
194
14
Strook langs spoorlijn Hvs-A27: weg + grondwal
458
582
346
16
Strook oost van A27: weg zonder grondwal
60
60
60
6

Totale waarde van alle bomen op tracé Verlegde weg

566

750

600

36

Totaal

364
1402
186
1952

Totale Waarde
402.876,00
997.210,00
158.760,00
€ 1.558.846,00

HOV tracé: Telling van bomen die weg moeten, 3-1-2015
De breedte van het wegtracé is 15 meter; de breedte van de grondwal is 15 meter.
doorsnede getelde bomen in cm, gemeten op 1.30 cm hoogte
Tracé
15 - 20
20 - 30
30 - 60
> 60
Op- en afritten A27 bij WOAH
150
68
14
0
Strook langs langs A27 van WOAH - Spoorlijn
65
60
45
9
Strook langs spoorlijn van A27 - hekwerk Ziekenhuisterrein
222
258
233
65
Strook hekwerk Ziekenhuisterrein - Van Linschotenlaan
72
80
47
10

Totale waarde van alle bomen op dit deel HOV tracé

437

386

292

Totaal aantal om te zagen bomen minimaal: 1952 + 1189

74

Totaal

232
179
778
209
1189

Totale Waarde
105.168,00
149.020,00
772.062,00
167.158,00
€ 1.193.408,00

= 3141 bomen

Totaal van beide tellingen boomdikte 30-60 cm = 600 + 292 = 892 bomen
Totaal van beide tellingen boomdikte

>60 cm = 36 + 74

= 110 bomen
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Productie 8 Persbericht Hilversum

PERSBERICHT
6 mei 2014
AFDELING COMMUNICATIE
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM
Eerste consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve

Breed gedragen visie natuur- en recreatiegebied gewenst
Op dinsdag 13 mei wordt de eerste van twee consultatiebijeenkomsten gehouden voor het opstellen
van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. In en direct rondom het
gebied zijn diverse ontwikkelingen gepland zoals een woonwijk, de ecologische verbindingszone de
Groene Schakel en de aanleg van de busbaan HOV in ´t Gooi. De inrichtingsvisie gaat in grote lijnen
om de gewenste inrichting van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Hoe wordt de
ecologische verbindingszone de Groene Schakel ingericht en op welke manier blijven er
mogelijkheden tot recreatie?
Advies omgeving belangrijk
De aanpak is erop gericht om zo breed mogelijk gedragen oplossingen te vinden. Daarom is de
inbreng van geïnteresseerden en belanghebbenden ook belangrijk. Die weegt mee in de
totstandkoming van de uiteindelijke inrichtingsvisie op Anna’s Hoeve. Na een korte plenaire
bijeenkomst in de burgerzaal wordt in kleiner verband en in verschillende ruimten in het Raadhuis
verder gepraat over onderwerpen zoals recreatie en ecologie in het gebied. Doel daarvan is zo
ideeën, suggesties en adviezen op te halen die zoveel als mogelijk in de conceptinrichtingsvisie
worden verwerkt. Die wordt in een tweede consultatieronde - medio juni - aan alle
geïnteresseerden en belanghebbenden voorgelegd. De reacties daarop worden ook weer zoveel
mogelijk verwerkt en vastgelegd in een reactienota. Die wordt weer als bijlage bij de inrichtingsvisie
meegenomen in het definitieve besluitvormingsproces.
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