
Donkere wolken boven Anna’s Hoeve...



Er is hoop!



Verrassend Anna’s Hoeve





Droogte zomer 2017





Natte periodes...



om rekening mee te houden bij de aanleg van het vlonderpad.



Exoot die een poging doet zich voort te planten...



Waarnemigen
bij de kreek langs het spoor

Oranje havikskruid

Sint-Jacobsvlinder



Watermunt bij de 
speelvijver

Vingerhoedskruid 
op de 

konijnenheuvel

Gipskruid bij de 
speelvijver



Pinksterbloemen

                 &

Lelietje-van-Dalen



Spoorzoeken



Je staat verbaasd welke sporen je soms in het bos vindt: seals 
van coke, lachgas ampullen, bbq’s, een waterpijp, en een stel 
zwarte pumps verstopt achter een boom?! 



Prent van een ree(?) bij de speelvijver (nov. 2016). Ik heb ooit een ree gespot aan de 
talud kant bij de speelvijver. Vorige herfst ‘blafte’ een ree ‘s nachts op het talud t/o 
mijn huis. Vossen komen zelfs in de straat net als een stel eekhoorns dit voorjaar. 
In de strenge winters van 2009/2010/2011 zat er een uiltje in het bos op het talud. 



Bevers?     
Was het maar waar...



Zo testen ze hier de dikte van het ijs...



Nog meer sporen van vernieling. Dit 
bankje is inmiddels verdwenen.





Wild kamperen en dus ook wildplassen en...
Vissers, voorzien van tent, parasol en ligstoelen, gooien soms 
‘s avonds laat, ‘s nachts of ‘s ochtends vroeg een hengeltje uit. 
BBQ’en, feesten en vuurtjes stoken zomers op het speelveld, ik 
kijk er niet meer vreemd van op. In oktober begint het geknal 
met (zwaar) vuurwerk alweer.



Respectvolle gebruikers van het gebied zoals hondentrainers, 
sportclubs, enz. ‘laten niet als dank…’ 



Het vuil naast de bakken is 
niet altijd van mensen 
afkomstig maar soms van 
deze opportunisten.
 

Afsluitbare of verdiepte bakken 
plaatsen, GNR?



Dit uitzicht zal hoop ik niet veranderen, maar is het vanaf dit 
punt als wandelaar nog te bewonderen?



Weg is deze skyline met de aanleg van de nieuwe weg. 
Daarmee verdwijnt een natuurlijk geluidsscherm, windbreker 
(oostenwind) en luchtverfrisser. 



Al is de toekomst is een beetje mistig...



ik kan de zon nog wel in 
het water zien schijnen.

Foto’s ©  Marit van Waveren


