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Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve e.o. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt tenminste drie keer 
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van harte 
welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via koerier@annashoeve.nl of 
schriftelijk aan E.B. Mulder, Röntgenstraat 77, 1223 LV Hilversum 

Opmaak :  Doortje Digitaal
Redactie : Elze Mulder, Danny van Kooi, Marjan Nijhoff
E-mail : koerier@annashoeve.nl
Verspreiding : Wim van Paridon 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve 
in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg 
met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, 
onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, 
en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties. 

Als u zich kunt vinden in de doelstellingen van de vereniging, word dan ook lid! De 
contributie is minimaal € 1,83 per jaar. Een hogere jaarlijkse bijdrage is uiteraard zeer 
welkom, evenals éénmalige of regelmatige giften.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v. 
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o..

U kunt zich aanmelden als lid per e-mail aan: ledenadministratie@annashoeve.nl of 
per telefoon: 035 683 0042. Bent u al lid, dan stellen wij het zeer op prijs als u eventuele 
wijzigingen in uw gegevens ook aan ons doorgeeft, dit graag bij de penningmeester, 
penningmeester@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven:

ANNA’S HOEVE KOERIER

Anna’s Hoeve e.o.
Vereniging tot behoud van

www.annashoeve.nl



Correspondentie kunt u richten aan: 
secretaris@annashoeve.nl of (per post) aan
Mw J. Verrij, Radiostraat 103, 1223 BC Hilversum. 

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Joke Verrij, secretaris ad interim
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

Van de voorzitter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Uitnodiging / Agenda Algemene Ledenvergadering 2019 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Jaarverslag 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Jaarplan 2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Joke Verrij stelt zich voor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
De Bosploeg in 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Column Eldertje van Loenen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19
Vereniging bestaat 35 jaar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Doortje van Dijk stelt zich voor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
Verzoek van de penningmeester.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22

Inhoud

Van de redactie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg
bosploeg@annashoeve.nl
035 683 3007

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396
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U ziet het, een fantastisch mooie Anna’s Hoeve Koerier! Deze keer met veel aandacht 
voor de komende Algemene Ledenvergadering op 23 april, een terugblik op 2018, en 
een overzicht van de plannen voor het volgend jaar.  Een nieuw aspirant-bestuurslid 
stelt zich voor, en Eldertje laat ons delen in haar ervaringen in haar geliefde stukje 
natuur-om-de-hoek. Ons rest niets anders dan u veel kijk- en leesplezier te wensen.

De redactie is momenteel minimaal bezet, en kan zeker nog mensen gebruiken ter 
versterking. Bent u, of kent u iemand die dit leuk zou vinden, of wilt u eerst meer
weten: bel dan naar Elze Mulder, 06 2835 1621. Het is echt niet veel werk, we zoeken 
vooral meedenkers!

Elze Mulder, mede namens Danny van Kooi en Marjan Nijhoff
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Beste leden,

Op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur hoop ik u allen namens het bestuur van harte 

welkom te heten op onze Algemene Ledenvergadering in het Wijkcentrum St. Joseph. 

In deze Koerier en op onze website (in aanbouw) vindt u alle benodigde informatie en 

documenten voor deze vergadering.

Het afgelopen jaar is er weer veel op het gebied en de vereniging afgekomen en dit 

willen wij graag met u delen. Ook zijn we benieuwd naar uw ervaringen en verhalen van 

het afgelopen jaar.

Danny van Kooi

Van de voorzitter

(foto: Danny van Kooi)
Sneeuw en ijs op 23 januari 2019
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bespreking concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

Verslag kascommissie, decharge penningmeester voor het financieel jaar 2018. 
De kascommissie 2018 bestaat uit Carolien Jansson en Christien Jekel met Roel 
Luijer als reserve.

5. Wijzigen contributiebedrag
6. Benoeming kascommissie 2019 

Carolien Jansson is aftredend.
7. Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019
8. Verkiezing nieuw bestuurslid 

Marjan Nijhoff heeft medio 2018 aangegeven de functie van secretaris te willen 
neerleggen. Wij hebben Joke Verrij bereid gevonden deze functie, ad interim, over 
te nemen. Zij stelt zich verkiesbaar als secretaris van de vereniging.

9. Wijziging taakverdeling bestuur 
Met het aantreden van Joke Verrij wordt Marjan Nijhoff algemeen bestuurslid.

10. Voorstellen Doortje van Dijk 
Doortje van Dijk heeft zich spontaan aangemeld om de Koerier vorm te geven en 
de website te vernieuwen. Zij is hier al sinds november vorig jaar druk mee bezig en 
wil van de gelegenheid gebruik maken om zich aan de aanwezigen voor te stellen.

11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering

Aan het eind van deze vergadering toont Jelle Harder wat korte filmpjes van de 
onderzoeken die hij in Anna’s Hoeve en Monnikenberg heeft gedaan.

Dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur | Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71

Algemene Ledenvergadering - Agenda

Agenda

Documenten voor de Algemene Ledenvergadering 2019

Het Financieel verslag 2018 en de Begroting voor 2019 zijn te lezen en te downloaden 
op www.annashoeve.nl op bij “Bestuur” (http://annashoeve.nl/bestuur/). Hier 
staan overigens ook alle andere documenten die tijdens de vergadering behandeld 
worden. Afdrukken van het financieel verslag 2018 en de begroting voor 2019 zijn ook 
beschikbaar tijdens de vergadering.
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1. Opening. 
Door de interim-voorzitter Hans de Ridder. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Met kennisgeving afwezig: Jelle Harder, Mw. Van Stralen, Carolien Jansson en Ineke 
Baars.

3. Notulen van de vergadering van 20 april 2017. 
Worden akkoord bevonden. Opmerking van Gerard Peet: Hoeveel leden waren 
er vorig jaar aanwezig, bijlage zat er niet bij. Anneke van Reijn maakt hiervan een 
notitie.

4. Herroeping voornemen tot opheffing van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve. De ALV van 20 april 2017 besloot om de Vereniging op te heffen. Hans de 
Ridder geeft in een presentatie aan, waarom het bestuur denkt dat de vereniging 
kan blijven bestaan: 

Redenen die een rol hebben gespeeld om te besluiten de Vereniging op te heffen:
• Door de plannen van de provincie en gemeente Hilversum (HOV en 

wegverlegging) is de mening van het bestuur dat de vereniging niet meer aan 
haar doelstelling (statuten) kan voldoen;

• Er waren geen nieuwe bestuursleden voor de aftredende bestuursleden;
• De vereniging heeft de rechtszaak bij de Raad van State verloren. Twee 

bezwaarschriften zijn afgewezen.

Afgerond zijn:
• Uitspraak Raad van State, de provincie hoeft geen onderzoek te doen naar de 

Tergooiboog;
• Bezwaarschrift kapvergunning Antony Fokkerweg is afgewezen;
• De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve mag in gezamenlijk overleg met 

het Goois Natuurreservaat de herplantlocaties bepalen in het natuurgebied 
Anna’s Hoeve. 

Verder gebeurd in 2018:
• Er is contact gelegd met de Groene Schakel; deze instelling gaat de 

herinrichting van Anna’s Hoeve uitvoeren;
• Zonnecollectoren in Zonneweide hoger dan beloofd;

Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. op 28 maart 2018

Aanwezig: 21 stemgerechtigde leden
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• Initiatief Jelle Harder n.a.v. verkiezing Gemeenteraad. TV Noord Holland heeft 
een opname gemaakt in Anna’s Hoeve over de plannen voor de Verlegde weg. 
Karin Walters (partijvoorzitter Hart voor Hilversum) en Jelle Harder waren 
hierbij aanwezig. De uitzending werd op maandag 19 maart op TV Noord 
Holland uitgezonden. Hans toont deze opname tijdens de vergadering. 

• Roel Luijer vraagt zich af of het besluit van de HOV/wegverlegging nog wel 
kan worden teruggedraaid. Volgens hem is de kans hierop erg klein, alleen 
wanneer de provincie er  financieel erg aan te kort komt is er misschien een 
kleine kans. Volgens Hans wordt de uitspraak van de Raad van State gewoon 
uitgevoerd.

• Er hebben zich kandidaten gemeld om zitting te nemen in het bestuur, als 
Voorzitter en Secretaris;

• De Bosploeg doet fantastisch werk.

Conclusie:
• Er kan nog veel invloed worden uitgeoefend op de inrichting van de natuur in 

Anna’s Hoeve om deze zo veel mogelijk te behouden;
• Er zijn nieuwe bestuursleden gevonden;
• Bosploeg doet prima werk in Anna’s Hoeve.

Dit betekent dat het huidige bestuur aan de Algemene Ledenvergadering vraagt om 
het eerder genomen besluit tot opheffing van de vereniging terug te draaien en niet tot 
opheffing over te gaan.

Het besluit om niet tot opheffing over te gaan wordt in stemming gebracht. Alle 
aanwezige leden stemmen voor voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve.

Gerard Peet merkt op dat hij vóór heeft gestemd, maar niet vanwege de Bosploeg of de 
schoonmaakgroep. De Bosploeg is momenteel een volwaardige groep binnen het GNR. 
GNR bepaalt in hoge mate de werkzaamheden van de Bosploeg. 

Jammer dat het niet gelukt is met de Tergooiboog. Dit voorstel is echter te laat 
ingediend. GNR was al akkoord gegaan met de HOV en wegverlegging.

5. Financieel Verslag 2017
Het jaar 2017 sluit af met een positief resultaat. Er zijn geen vragen over het 
financieel verslag. Begroting 2018 is grotendeels gebaseerd op de afgelopen jaren.

Algemene Ledenvergadering - Concept-notulen
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Verslag Kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2017.
De kascommissie 2017 bestaat uit Mijns Verhoeven, Carolien Jansson en Christien 
Jekel als reserve. Mijns Verhoeven is aftredend. Namens de kascommissie leest 
Hans de Ridder de verklaring voor. Vervolgens wordt aan het bestuur decharge 
verleend. 

6. Benoeming kascommissie. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Carolien Jansson, Christien Jekel en Roel 
Luijer.

7. Algemeen jaarverslag 2017 + Jaarplan 2018.
Beide worden voorgelezen door secretaris Anneke Reijn. Naar aanleiding van 
een opmerking van Gerard Peet, wordt de in het verslag genoemde “relevante 
wethouder” gewijzigd in “de dienstdoende wethouder”.

8. Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden.
Hans de Ridder, interim-voorzitter
Egbert Leijdekker, penningmeester. 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Danny van Kooi stelt zich verkiesbaar voor de functie voorzitter en Marjan Nijhoff 
stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris. 

10. Wijziging taakverdeling in het bestuur.
Anneke Reijn draagt het secretariaat over aan Marjan Nijhoff en neemt het 
penningmeesterschap van Egbert Leijdekker over. 

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Danny van 
Kooi als nieuwe voorzitter, Marjan Nijhoff als secretaris en de functiewijziging van 
Anneke Reijn tot penningmeester.

11. Webmaster.
Roel Luijer volgt Egbert Leijdekker op.

12. Ingelast agendapunt: 
Zonnepanelen in de nieuwbouwwijk Zonneweide Anna’s Hoeve. 
De bewoners uit de omgeving van de zonneweide hebben een uitnodiging gekregen 
van de Gemeente Hilversum (draagvlak) en HilverZon (Energie-coöperatie) over de 
aanleg van zonnepanelen waar het hele postcodegebied gebruik van kan maken. 
Op de bewuste avond was er een voorlichtingsfilm waarin werd gesteld dat de 
zonnepanelen horizontaal gebouwd zouden worden. 

Algemene Ledenvergadering - Concept-notulen
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Bewoners hebben toen een brief geschreven dat zij akkoord gaan voor zonne-
energie, ervan uitgaande dat de zonnepanelen vanuit de huiskamer niet zichtbaar 
zouden zijn. Daarna zijn de plannen veranderd en zijn de zonnepanelen niet 
horizontaal maar dakpansgewijs gebouwd. Bewoners zijn niet op de hoogte gesteld 
van deze wijziging. Enkele bewoners hebben wel een gesprek met de waarnemend 
wethouder Van der Spek gehad, was op zich een goed gesprek, maar zij voelen zich 
achteraf wel bedonderd. 
Vanuit de huiskamer hebben de bewoners nu zicht op de zonnepanelen, waar 
voorheen zicht op de hei was. Achter de bak met zonnepanelen worden sociale 
woningen gebouwd. Deze woningen kijken straks ook uit op de zonnepanelen. 
Vergunning is verleend. Wettelijk in orde, maar vertrouwen in de gemeente is 
beschaamd. Vanuit de vergadering komt de suggestie dat deze kwestie door het 
nieuwe bestuur opgepakt zal moeten worden. 

13. Rondvraag. 
Gerard Peet stelt dat hondenbezitters zich niet aan het verbod “verboden voor 
honden” houden. Wanneer je er iets van zegt, kan je een grote mond krijgen. 
Volgens Roel Luijer is dit mogelijk op te lossen door meer te handhaven. Roel zegt 
dat hij nooit een boswachter in Anna’s Hoeve ziet. Laatst wel een auto van GNR bij 
de parkeerplaats gezien, maar geen boswachter. Mountainbikers  houden zich ook 
niet aan de regels. Volgens Roel is de strook groen langs de Liebergerweg zodanig 
uitgedund door de mensen van de bouw dat je er dwars doorheen kan kijken.

Verder merkt Gerard Peet op dat het voor de vereniging nut zal hebben 
om de nieuwe bewoners erbij te betrekken, informatie verstrekken en actie 
ondernemen met bv. de zonne-energie. Kees van Vliet heeft al eerder tweemaal 
een welkomstbrief en Koeriers in de bus gedaan. Hierop is geen enkele reactie 
gekomen. Volgens Christien Jekel hebben de nieuwe bewoners helemaal geen tijd 
voor de vereniging van Anna’s Hoeve.
Op het moment dat de nieuwe weg langs het spoor wordt aangelegd, moet de 
plattegrond van Anna’s Hoeve, afgedrukt in de koerier, aangepast worden. De 
huidige “Weg over Anna’s Hoeve” wordt dan een zandpad.

Mijns Verhoeven geeft aan dat hij graag betrokken wil worden bij de ontwikkeling 
van de Groene Schakel.

Rob Ton is speciaal naar deze vergadering gekomen met een vraag aan de Bosploeg. 
Hij geeft namens het Waterschap Nederland voorlichting aan scholen, in het 
bijzonder aan groep 7/8, over afval. Zijn vraag is of de Bosploeg wel eens met 
schooljeugd wil werken. Kees van Vliet zegt dat dit in verleden wel eens is gebeurd, 
maar dat het weinig opleverde.

Algemene Ledenvergadering - Concept-notulen
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Ook Gerard beaamt dit. Hij heeft dit menig keer gedaan met kinderen van de 
Nassauschool, maar dit was echt geen succes.

De heer Haanschoten, vrijwilliger bij de spoorwegen, wil graag betrokken worden 
bij de oude en de nieuwe poel. Nieuwe poel ontzettend belangrijk.

Vraag over het in de begroting opgenomen bedrag aan contributiebetalingen. 
Volgens de penningmeester zijn de betalingen van het lidmaatschap al jaren 
dramatisch slecht.

Kees van Vliet spreekt een dankwoord uit aan Egbert Leijdekker en Hans de Ridder. 
Nadat Anneke de bloemen en chocolade aan Hans en Egbert heeft overhandigd, 
alsmede aan Hans een boek met 500 nieuwe activiteiten, spreekt Hans zijn dank uit 
over de vele jaren die hij in het bestuur zat en sluit hiermee de vergadering af.

Algemene Ledenvergadering - Concept-notulen

(foto: Danny van Kooi)
Bergvijver op 23 januari 2019
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Algemene Ledenvergadering - Jaarverslag 2018

De “Gedempte Poel” op 28 februari 2019 (foto: Danny van Kooi) 
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Bestuur
Na de jaarvergadering 28 maart 2018 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Danny van Kooi (voorzitter), Anneke Reijn (penningmeester), Marjan Nijhoff (secretaris) 
en Kees van Vliet (algemeen bestuurslid). Lopende het jaar heeft Marjan aangegeven dat 
ze zou willen stoppen als secretaris en doorgaan als algemeen bestuurslid. Wij hebben 
Joke Verrij bereid gevonden om de functie van secretaris voorlopig over te nemen. Wij 
hebben in 2018 drie keer een bestuursvergadering gehouden.

Gemeente Hilversum
10 oktober 2018 Wij, Marjan Nijhoff en Danny van Kooi, zijn samen met beide heren 
begonnen op de parkeerplaats en hebben een rondje richting A27 gelopen. Hierbij 
hebben wij aangegeven dat wij tegen een vlonder in de bergvijver zijn en dat wij het pad 
langs deze vijver willen behouden. De heer Kastje overlegde met Tygo Verheul om deze 
mogelijkheid te bezien. 
Positief was wel dat we beide heren de Poel, die op 8 oktober gedempt was, konden 
laten zien. (De “Gedempte Poel” is samen met de “Nieuwe Poel” te zien op pagina 22 en 
op de plattegrond op achterin de Koerier).

Jaarverslag 2018

Goois Natuur Reservaat (GNR)
13 juni 2018 hebben Marjan Nijhoff en Danny van Kooi een kennismakingsgesprek 
gehad met GNR. Hierbij waren Karen Heerschop (directeur-rentmeester a.i.) en Derk 
van der Velden (landschapsarchitect) aanwezig. Derk van der Velden heeft ons, aan de 
hand van wat plaatjes, uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren in Anna’s Hoeve. Ook 
hier hebben wij weer onze wensen naar voren gebracht.



Algemene Ledenvergadering - Jaarverslag 2018
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27 juli 2018 Het bestuur heeft een brief aan het bestuur van GNR gestuurd, waarin 
wij onze zorgen rond de gang van zaken rond de Poel kenbaar maakten. Hierop is een 
reactie van GNR gekomen en zijn wij uitgenodigd voor een gesprek met Poul Hulzink 
(GNR), de heer J.C. van Alphen, omgevingsmanager (HOV) en mevrouw M. Thissen, 
communicatieadviseur (HOV). Dit gesprek heeft plaats gevonden op 16 oktober 
2018. Tijdens dit gesprek hebben Jelle Harder en Danny van Kooi nog maar eens 
duidelijk gemaakt dat wij de hele gang van zaken rond de Poel, op zijn zachtst gezegd, 
onacceptabel vinden. GNR schuift alle verantwoordelijkheid van zich af door aan te 
geven dat alles wat er gebeurt in Anna’s Hoeve onder verantwoordelijkheid van de HOV 
uitgevoerd wordt.

HilverZon
5 juni 2018 hebben Kees van Vliet en Danny van Kooi een bezoek gebracht aan 
HilverZon. Tijdens de jaarvergadering was nl een agendapunt ingevoegd over de hinder 
die werd veroorzaakt door de 2160 zonnepanelen van HilverZon, op het dak van de 
bufferbak van de rioolwaterzuivering.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat HilverZon deze dakconstructie ook niet had 
bedacht en dat zij net zo verbaasd waren als de bewoners van de nieuwe wijk. Voor de 
tweede fase is nog geen aanbieding geweest. Mogelijk dat deze ook niet bij HilverZon 
terecht gaat komen maar bij een andere aanbieder.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
4 juni 2018 zijn wij, op uitnodiging van de heer J.C. van Alphen (omgevingsmanager voor 
de HOV in het Gooi), op bezoek geweest bij de medewerkers van het HOV project. 
Anneke Reijn, Kees van Vliet en Danny van Kooi hebben daar nogmaals aandacht 
gevraagd voor de wensen van de Vereniging, dezelfde als we op 22 maart al aan Groene 
Schakel-medewerkers hadden voorgelegd. Helaas kregen wij de indruk dat men niet erg 
open staat voor onze ideeën en suggesties.
Divers mailverkeer gehad met betrekking tot de Poel op het Geitenweitje en het 
plaatsen van de amfibieënschermen. Vooral over de communicatie richting onze 
vereniging. Geen communicatie dus, van de kant van de HOV-medewerkers. Dit nemen 
wij de provincie en vooral de HOV-projectorganisatie zeer kwalijk en dit hebben we ook  
diverse keren laten weten. Ook van de extra uitgevoerde onderzoeken, door Movaris, 
werden wij niet op de hoogte gebracht. Ondertussen hebben wij de rapporten van deze 
onderzoeken, via een WOB-verzoek en na aandringen, wel ontvangen.

Excursie met Jelle Harder
21 juni 2018 zijn Kees, Anneke en Danny met Jelle Harder op pad geweest. Marjan 
Nijhoff was helaas verhinderd. Jelle heeft ons wegwijs gemaakt in de diversiteit van 
dieren die leven in zowel Anna’s Hoeve als op Monnikenberg.



Algemene Ledenvergadering - Jaarverslag 2018

Onder toeziend oog van de aalscholver landt de reiger
op de NAP paal in de Bergvijver
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Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)
Bij de RVO liep een, door onze vereniging ingediende, bezwaarprocedure. Op acht 
à negen punten hebben wij gelijk gekregen en moesten er aanvullende onderzoeken 
plaatsvinden. Tijdens deze procedure hebben wij ook verzocht om handhaving met 
betrekking tot het dichtgooien van de Poel. Wat betreft de handhaving werden 
wij verwezen naar de RUD Noord-Holland Noord. De RVO heeft daarom onze 
bezwaarprocedure doorgestuurd naar de RUD Noord-Holland Noord.

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NH-N)
16 oktober 2018 nam de heer J. Stolwijk van de RUD Noord-Holland Noord, via e-mail, 
contact met ons op. Er werd een afspraak gemaakt om op 1 november 2018 gezamenlijk 
onze zienswijze en het verzoek tot handhaving te bespreken. Bij dit gesprek was 
behalve de heer J. Stolwijk ook aanwezig de heer A. Speekenbrink, jurist RUD NH-N, en 
van onze kant Jelle Harder en Danny van Kooi.
In eerste instantie hadden wij wel vertrouwen in de beloftes die in het gesprek gedaan 
werden over extra onderzoek met een ecoloog en handhaving. Van dit extra onderzoek 
hebben wij echter geen documenten ontvangen, en van handhaving hebben wij ook 
niets gemerkt. Dat is dan ook de reden dat wij ons, nu nog steeds, aan het beraden zijn 
over eventuele juridische stappen.

In 2017 is Jelle Harder al begonnen met het op papier zetten van zienswijzen en hij is 
daar tot op de dag van vandaag nog steeds heel erg druk mee. Hiervoor verdient Jelle 
Harder natuurlijk onze grote waardering. Hij stelt niet alleen zienswijzen op maar doet 
ook veel cameraonderzoek in het veld. Zo heeft hij regelmatig dassen en boommarters 
gespot in Anna’s Hoeve en Monnikenberg, waarvan de provincie zegt dat die niet, of 
slechts sporadisch, aanwezig zijn.



Gemeente Hilversum
Komend jaar concrete afspraken met de heer J. Kastje, 
wethouder natuur en groen, proberen te maken met 
betrekking tot onze wensen, zoals die ook door het 
vorige bestuur bij de heer Voorink neergelegd zijn.

HOV
Voor dit jaar gaan wij de vertroebelde verhouding 
met de omgevingsmanager van de HOV proberen 
te herstellen. We houden sowieso vinger aan de pols 
waar het gaat om de werkzaamheden die onder de 
verantwoordelijkheid van de HOV-projectorganisatie 
plaats vinden.

Vereniging Vrienden van het Gooi
Mogelijk de banden met deze vereniging weer 
herstellen.

Voltooiing Groene Schakel
Binnenkort willen wij opnieuw contact opnemen 
met mevrouw Ten Hag en de heer Broos van de 
projectorganisatie Voltooiing Groene Schakel. We 
willen hen herinneren aan onze wensen, die wij 
kenbaar gemaakt hebben tijdens het overleg van 22 
maart 2018.

GNR
Karen Heerschop, die tijdelijk directeur-rentmeester 
GNR was, is opgevolgd door mevrouw Karin Kos.
We gaan een afspraak maken om kennis te maken.

Werven nieuwe leden in woonwijk Anna’s Hoeve
In het eerste halfjaar gaan wij, zodra de nieuwe 
website grotendeels klaar is, proberen nieuwe leden 
te werven onder de nieuwe bewoners, in een goed 
voorbereide uitgebreide campagne.

Jaarplan 2019
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Beste lezers,

Als aspirant secretaris van de vereniging 
wil ik graag iets over mijzelf vertellen.

Met mijn gezin woon ik al (bijna) 40 jaar in 
Hilversum Noord. Onze kinderen zijn hier 
geboren en opgegroeid. We genieten erg 
van de natuur hier, en ik ben al heel wat 
jaren lid van onze vereniging.

Ik herinner me nog het moment dat ik 
besloot lid te worden, dat was tijdens 
een gesprek met een andere moeder, 
wachtend op het kleuterspeelplein.

Inmiddels bevind ik me in een andere 
levensfase: afgelopen zomer heb ik 
een punt gezet achter mijn werk als 
gastouder.

Joke Verrij stelt zich voor

Bosploeg verzamelt zich op 9 januari 2019

Tijd voor nieuwe dingen, onder 
andere het werken in de Bosploeg op 
woensdagmiddag. Jarenlang las ik slechts 
het jaarverslag daarvan in de Koerier, leuk 
om nu mijn handen te laten wapperen. 

En van het een komt het ander: Kees en 
Danny vroegen me om de opengevallen 
plaats van secretaris in te vullen. Dat wil 
ik graag doen. Met veel bewondering 
volg ik op afstand het vele werk dat 
door mensen verzet wordt voor het 
natuurbehoud. Fijn om daar zelf nu ook 
een steentje aan bij te dragen.

Tot ziens, in verenigingsverband of 
daarbuiten!

Joke Verrij

(foto: Doortje Digitaal)
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Het totaal aantal gewerkte uren steeg van 599 in 2017 naar 696 uur, een stijging 
van maar liefst 16%. Er werd op 49 woensdagmiddagen door de meeste aanwezige 
vrijwilligers twee uur gewerkt. Slechts drie keer ging het boswerk niet door: op 3 januari 
wegens zware storm, op 5 september wegens aanhoudende regen, en op 26 december 
(2e Kerstdag). Op de 49 werkdagen werd gemiddeld gewerkt met 7,1 mensen gedurende 
gemiddeld bijna 2,0 uur, wat 689 werk-uren opleverde. Dat is inclusief theepauze, maar 
exclusief reistijd naar het verzamelpunt en terug naar huis vanaf de werkplek in (of soms 
in de buurt van) Anna’s Hoeve. 

Kabouters aan het werk 
Voor een speciaal klusje ("kabouterwerk") werd in 2018 éénmaal door 2 vrijwilligers 
op een andere dag 2 uur gewerkt. In deze categorie valt ook het weghalen (door 
ondergetekende) van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein 
van Anna’s Hoeve. Dat gebeurde 5x, maar kostte (inclusief eenmaal “vrijzetten” van de 
paaltjeswandeling door Anna’s Hoeve) slechts 3 uurtjes werk. De duizendknoop in de 
groenstrook is daar nu (na 6 jaar bestrijding) zo goed als verdwenen, waarbij de droogte 
in de zomermaanden ook een handje hielp.
 
Van 4 naar 11 vrijwilligers
Op 14 december 2018 was het precies 24 jaar geleden dat de Bosploeg voor het eerst 
met 4 vrijwilligers in actie kwam. Kees van Vliet is sinds begin 2015 de coördinator van 
de Bosploeg. Ik was zijn voorganger, maar ben nu alleen nog actief bij “kabouterklusjes” 
en voor het bijhouden van de uren-administratie en het schrijven van dit jaarverslag. 
De kern van de Bosploeg telt nu 11 woensdagmiddagvrijwilligers, en dat aantal lijkt nog 
verder te gaan stijgen! In 2018 was de maximale opkomst op één middag 10 personen, 
dat aantal werd 4 x gehaald. 
 
Wortels trekken en rommel afvoeren
Traditioneel werkt de bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de Amerikaanse 
Vogelkers uit bos en heide, het weghalen van alle andere opslag die opschiet in de 
heidevelden, en het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden 
versperren. Overal waar gewerkt wordt, wordt ook meteen het daar aangetroffen 
zwerfvuil weggehaald.
Omdat grote delen van Anna's Hoeve al vrijwel vogelkersvrij zijn gemaakt, is er ook 
in 2018 relatief weinig vogelkers uitgegraven. Op verzoek van GNR zijn er veel andere 
klussen opgepakt of voortgezet.

De Bosploeg in 2018
Net als vorig jaar kan gemeld worden dat de bosploegvrijwilligers
de oude jaarrecords hebben verbrijzeld.
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Aan het werken in beide taluds van het nieuwe fietspad langs het Laarder Wasmeer zijn 
vele uren besteed, evenals aan het weghalen van Japanse Duizendknoop uit landgoed 
Monnikenberg aan de overkant van het spoor. Aanleiding daarvoor was het feit dat 
een grote hoeveelheid grond uit Monnikenberg gebruikt gaat worden voor een nieuwe 
geluidswal in Anna’s Hoeve. Ook is er weer veel tijd besteed aan het uitgraven van 
bomen op de grashelling van de Oude Berg van Anna’s Hoeve. 
 
Samenwerking met GNR
De door de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve opgerichte bosploeg draait sinds 
een paar jaar helemaal mee met de door GNR zelf opgerichte natuurwerkgroepen. 
Kees van Vliet neemt deel aan het coördinatorenoverleg. Er is ook met enige regelmaat 
plezierig contact en overleg met boswachters van GNR.
 
Nieuwe bosploegleden welkom!
Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? De bosploeg kan altijd vers bloed 
gebruiken. Bel Kees van Vliet (035) 6833007 of kom eens kijken. We verzamelen 
woensdagmiddag om half twee bij de garage aan de Liebergerweg tussen de 
Röntgenstraat en de Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig, en wat er gedaan moet 
worden, wordt ter plaatse uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren aan die mogen slijten 
en die vuil mogen worden ! Nieuwe bosploegleden krijgen, na een wederzijdse proeftijd 
van 4 x komen helpen, een kledingpakket en werkschoenen van GNR. 
 
Gerard Peet
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Wat werden we verrast in februari! 
Aangename temperaturen en een 
heerlijk zonnetje. En een explosie van 
sneeuwklokjes en krokussen, waar je 
ook maar keek! Langs de spoorlijn tegen 
een heuvel mooie paarse krokussen bij 
een boom bedekt met klimop. En: het 
gegons van bijen en ik zag zelfs een 
citroenvlinder! De volgende dag zag ik dat 
ook de hommels al druk in de weer waren. 
Ook de dagpauwoogvlinder liet zich zien. 

Helaas staan nog steeds overal schermen 
met paaltjes voor de kamsalamanders. 
Die maken dat ik als ‘scootmobieler’ 
slecht gebruik kan maken van de paden. 
Heeft het nog zin, worden er zo nog wat 
gevangen? Je hoort er niks meer over. 

Als ik dan vervolgens omrijd naar de 
speelweidevijver zie ik heel wat honden 
die aan het ravotten zijn in het water van 
de vijver. En de baasjes kijken met plezier 
toe.

Via de Liebergerweg vervolg ik mijn 
route. Op het pad langs de Oude Poel 
aangekomen, zie ik dat verderop een 
grote dikke boom is omgevallen die de 
weg verspert. Het viel me op dat daar 
bij het Witte Strandje meer bomen 
gesneuveld zijn, een triest gezicht – en 
dat niet alleen, het maakt dat stukje 
Anna’s Hoeve minder toegankelijk. 

Teruggekeerd naar de Liebergerweg, 
en dan over de parkeerplaats naar de 
Bergvijver, om even uit te kijken vanaf het 
bruggetje.

Een supervroege lente...

Een aalscholver die naar boven komt 
met een grote vis. De eenden die zich 
opmaken voor het paarseizoen. En 
intussen laat de buizerd zich horen.

Dus de Minckelersstraat overgestoken, 
richting het Laarder Wasmeer, om 
mijn geliefde Schotse hooglanders te 
begroeten. Een reiger probeert zijn 
eten te vangen. Er zijn nu vele poeltjes 
ontstaan, want de maand maart heeft 
zich al van zijn natte kant laten zien. De 
harde wind heeft nog vele takken uit de 
bomen laten waaien – waar onder andere 
de landgeiten heerlijk van hebben lopen 
smullen. 

Een paartje buizerds laat zich zien bij de 
nieuwe waterzuivering. Wat een prachtige 
roofvogels zijn dat toch. Even uitrusten 
en genieten op de houten boombank. 
Afwisselende luchten en bijzondere 
vergezichten – zo komt een mens tot rust. 
En: mooie fotomomentjes!

Uitkijkend naar het voorjaar kan ik nu 
nog genieten van een mooie berk in het 
heidelandschap richting ’t Bluk, met een 
straal zonlicht op een nat glinsterende 
tak die zo mooi schittert… Een pracht 
combinatie: lucht, landschap en alle 
dieren.

Eldertje van Loenen

citroenvlinders
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Onze vereniging heeft al een aantal prachtige jubileumjaren gevierd.
Tijdens dit jubileumjaar wordt onder andere de nieuwe website officieel 

gelanceerd en een ledenwervingsactie gestart die vooral
gericht zal zijn op de bewoners van de nieuwe wijk. 

Ideeën voor verdere invulling van het jubileumjaar én de ledenwervingsactie 
zijn van harte welkom! Voor het jubileumjaar en de website zoeken we tevens 

naar oude, niet eerder gepubliceerde, foto’s, krantenknipsels en verhalen.

Mail / bel Danny van Kooi:
voorzitter@annashoeve.nl / 06 5109 6050 
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Hallo Allemaal,

Samen met mijn man
Kay en zoon Beau woon ik in
de Siriusstraat, vlakbij de Zuiderheide.

Oktober vorig jaar heb ik gehoor gegeven 
aan de oproep om als vrijwilliger mee te 
helpen aan de vormgeving van de Koerier. 

Behalve vormgever, website-bouwer, 
illustrator en landschapsontwerper ben 
ik vooral een enorme natuurliefhebber 
en sinds vorig jaar ook fanatiek vogelaar  
Mijn grootste interesse heeft het 
“verhalende landschap”, waar de natuur 
ons handelen bepaalt en ons handelen 
de natuur. Daarom is Anna’s Hoeve ook 
zo bijzonder voor mij. Bij het Behoud 
van Anna’s Hoeve hoort wat mij betreft 
het behouden en koesteren van de 
geschiedenis en de mensen van dit 
bijzondere gebied.

Door het bouwen van een nieuwe 
website hoop ik mee te kunnen helpen 
om alle waardevolle informatie die door 
de Vereniging in de afgelopen 35 jaar is 
verzameld, beter toegankelijk te maken, 
én ervoor te zorgen dat al die informatie 
toekomstbestendig opgeslagen zal 
worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
de hoeveelheid onderschat heb en dat 
bevestigt alleen maar mijn eerste idee, 
namelijk hóe belangrijk het is om dit alles 
te behouden. 

Doortje van Dijk

Doortje van Dijk
stelt zich voor
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Een dringend verzoek van onze penningmeester aan degenen die de contributie voor 
2018 nog niet hebben voldaan: wilt u dit alsnog doen voor eind april 2019? Met ingang 
van 2018 versturen wij geen acceptgiro’s meer, dus wij begrijpen heel goed als u er zelf 
niet aan gedacht heeft.
De contributie is minimaal € 1,83 maar ook een hogere jaarlijkse bijdrage, éénmalige 
of regelmatige giften zijn van harte welkom. Uw bijdrage is hard nodig om onze 
activiteiten voort te zetten!
Het bankrekeningnummer van de VBAH is: NL10 INGB 0004 920 844. Wilt u bij 
‘kenmerk’ invullen dat het gaat om de contributie 2018 en uw naam en adres erbij 
vermelden? En... denkt u ook aan uw contributie voor 2019?

De inmiddels Gedempte Poel en Nieuwe Poel nog samen te zien.
(foto: Google Earth - 19 maart 2018)

Gedempte Poel
(voordat hij gedempt werd)

(foto: Danny van Kooi)

(foto: Danny van Kooi)

Nieuwe Poel
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Meer informatie over Anna’s Hoeve en de directe omgeving vindt u op de volgende websites: 

www.annas-hoeve.nl (Wonen in Anna’s Hoeve)
www.vriendenvanhetgooi.nl (Vrienden van ‘t Gooi)
www.gnr.nl (Goois Natuurreservaat)
www.hilversum.nl (Gemeente Hilversum)

Schoonmaakacties:
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve, meld 
u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar ledenadministratie@
annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de nieuwsbrief toegestuurd.

Digitale Koerier
U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen.
Stuur een e-mail naar ledenadministratie@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’. 
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten.

GNR beheer en toezicht: 035 - 621 45 98
Politie: 0900-8844
Milieuklachtentelefoon 0320 - 265 400

Handige informatie
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Colofon

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve e.o. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt minimaal twee keer 
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van harte 
welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via koerier@annashoeve.nl of 
schriftelijk aan E.B. Mulder, Röntgenstraat 77, 1223 LV Hilversum 

Opmaak :  Doortje Digitaal
Redactie : Elze Mulder, Danny van Kooi, Marjan Nijhoff
E-mail : koerier@annashoeve.nl
Verspreiding : Wim van Paridon 
Foto omslag : Joost Huijsing (14-08-2019 : Karin Kos bij Bosploeg) 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve 
in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg 
met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop, 
onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen, 
en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties. 

Als u zich kunt vinden in de doelstellingen van de vereniging, word dan ook lid! De 
contributie is minimaal € 1,83 per jaar. Een hogere jaarlijkse bijdrage is uiteraard zeer 
welkom, evenals eenmalige of regelmatige giften. Per 01-01-2020 wordt de contributie 
verhoogd naar minimaal € 2,00 per jaar.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v. 
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o..

U kunt zich aanmelden als lid per e-mail aan: ledenadministratie@annashoeve.nl of 
per telefoon: 035 683 0042. Bent u al lid, dan stellen wij het zeer op prijs als u eventuele 
wijzigingen in uw gegevens ook aan ons doorgeeft, dit graag bij de penningmeester, 
penningmeester@annashoeve.nl

Lid worden – wijzigingen doorgeven:
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Correspondentie kunt u richten aan: 
secretaris@annashoeve.nl of (per post) aan
Mw J. Verrij, Radiostraat 103, 1223 BC Hilversum. 

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Joke Verrij, secretaris
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191
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Inhoud

Van de redactie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg
bosploeg@annashoeve.nl
035 683 3007

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396
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U hebt er lang op moeten wachten, maar hier is-ie dan eindelijk, de nieuwe Anna’s 
Hoeve Koerier! 

Het is alweer een waar kunstwerkje geworden, een genot om door te bladeren, met 
extra veel mooie en interessante foto’s. Sander Koopman heeft samen met Maarten 
Koole een jaar of vijf lang vele foto’s gemaakt in Anna’s Hoeve, waarin de veranderingen 
van het landschap systematisch zijn vastgelegd.
Onze voorzitter doet verslag van de bezigheden van het bestuur het afgelopen halfjaar 
en werpt een blik vooruit. En natuurlijk is er de column van onze onvolprezen Eldertje, 
die ons deelgenoot maakt van haar belevenissen in Anna’s Hoeve - en deze keer ook 
wat verder weg in het Gooi. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Elze Mulder, mede namens Danny van Kooi en Marjan Nijhoff
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Op het moment dat deze Koerier bij u in de brievenbus valt of dat hij digitaal, via 
e-mail, bij u binnenkomt, staat de herfst weer voor de deur. In het voorjaar van 
2018 (op 28 maart om precies te zijn) werd ik gekozen als voorzitter van onze mooie 
vereniging. Bijna anderhalf jaar probeer ik, naar eer en geweten, de verdediging van 
onze doelstellingen vorm te geven. Dat gaat niet altijd even makkelijk. De zeer goede 
en deskundige hulp van Jelle Harder maakt het mogelijk dat ik vol vertrouwen verder ga 
met het invullen hiervan.

Dat het geen eenvoudige opgave is, blijkt uit het feit dat wij nog steeds druk bezig 
zijn met een procedure om het voortbestaan van de diverse diersoorten, die in Anna’s 
Hoeve leven, te waarborgen. Wij zijn van mening dat het onderzoeksbureau Tauw hier 
onvoldoende aandacht aan heeft besteed. Op basis van dit onderzoek is echter wel 
een vergunning afgegeven. Voor negen diersoorten is er, na ons bezwaar bij de RVO, 
extra onderzoek noodzakelijk geacht. Dit onderzoek heeft eind 2018, door Movaris, 
plaatsgevonden.

Op 10 september 2019 vond de rechtszaak in Alkmaar plaats waar onze aanvraag 
voor een voorlopige voorziening behandeld werd. De advocaat van de provincie heeft 
hiervoor dezelfde stukken gebruikt die hij ook naar de hoor- en adviescommissie heeft 
gestuurd. De uitspraak van deze zitting zal, zoals het er nu uitziet, eind september 
plaatsvinden. We wachten dus in spanning af of onze bezwaren als gegrond worden 
beoordeeld. Zo ja, dan moet de provincie terug naar de tekentafel.

Van de voorzitter

18-04-2019 - Danny en Jelle bij opengraven van de in oktober 2018 gedempte poel.
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Wordt onze aanvraag voor een voorlopige voorziening niet gehonoreerd, dan heeft naar 
onze mening een hoorzitting ook geen zin meer. De hoor- en adviescommissie zal dan 
deze uitspraak gebruiken om de provincie van advies te voorzien. Zij doet niets meer 
of minder dan dat. Dat advies kan door de provincie zelfs ter zijde worden gelegd. Na 
afloop van de rechtszaak hebben wij met de provincie de afspraak gemaakt om met 
elkaar in gesprek te gaan over de punten die wij allemaal aangedragen hebben.

Op 23 april 2019 was mijn eerste algemene ledenvergadering als voorzitter van onze 
vereniging. Een spannend moment. De vergadering verliep niet helemaal zoals ik 
verwacht had. Er waren wezenlijke vragen over de financiële verantwoording en daarom 
moest er een tweede vergadering uitgeschreven worden. Die vond plaats op 25 juni, en 
bij deze gelegenheid klopte alles wel en konden de leden volmondig hun goedkeuring 
geven. Aan het eind van de eerste vergadering heeft Jelle Harder een presentatie 
gegeven over zijn waarnemingen van de boommarters die op Monnikenberg en in 
Anna’s Hoeve leven.

Danny van Kooi

19-04-2019 - Danny en Jaap Gijsbertsen (Ranox) doen eerste ochtend na opengraven gedempte poel.
Controle van de diepte van het water en of er al amfibieën in de emmers zitten.
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Karin Kos (staand links midden) maakt kennis met Bosploeg
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Komend jaar concrete afspraken met 
de heer J. Kastje, wethouder natuur en 
groen, proberen te maken met betrekking 
tot onze wensen, zoals die ook door 
het vorige bestuur bij de heer Voorink 
neergelegd zijn.

Jaarplan 2019

Tot op dit moment hebben wij nog geen 
nieuwe afspraak met de heer J. Kastje 
gemaakt. Wij wachten op een reactie van 
de gemeente naar aanleiding van een brief 
die wij gestuurd hebben.

Tussenstand september 2019

Johan van Alphen,waar wij mee te maken 
hadden, is sinds 2 september niet meer 
werkzaam bij het HOV project. Het bestuur 
zal dus contact moeten leggen met zijn 
opvolger.

De Bosploegvrijwilligers hebben al kennis 
gemaakt met de nieuwe rentmeester Karin 
Kos. Naar aanleiding van een brief aan het 
GNR wachten wij, als vereniging, op een 
uitnodiging van hun kant.

Gemeente Hilversum

Voor dit jaar gaan wij de vertroebelde 
verhouding met de omgevingsmanager 
van de HOV proberen te herstellen. We 
houden sowieso vinger aan de pols waar 
het gaat om de werkzaamheden die onder 
de verantwoordelijkheid van de HOV-
projectorganisatie plaats vinden.

Karen Heerschop, die tijdelijk directeur-
rentmeester GNR was, is opgevolgd door 
mevrouw Karin Kos. We gaan een afspraak 
maken om kennis te maken.

HOV

GNR



Werk-atelier Groene Schakel Presentatie Schetsontwerp Groene Schakel

Zicht vanaf Laarder Wasmeer (foto: Kees van Vliet)
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Het gesprek met Eugenie ten Hag en Tygo 
Verheul (gemeente Hilversum) heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Danny heeft tijdens de 
presentatie van het Schetsontwerp op 9 
september in de Lorentzschool een korte 
toelichting gegeven op zijn ervaringen in de 
twee werk-ateliers waarin bewoners hun eisen 
en wensen konden inbrengen..

Waarschijnlijk gaan we huis-aan-huis een 
brief verspreiden die goed is toegespitst op 
de doelgroep (vooral jonge mensen, al dan 
niet met kinderen). Hiermee zijn we op dit 
moment hard bezig. Hopelijk levert zo’n 
gerichte poging ook nieuwe (actieve) leden 
op!

Binnenkort willen wij opnieuw contact 
opnemen met mevrouw Ten Hag en de 
heer Broos van de projectorganisatie 
Voltooiing Groene Schakel. We willen 
hen herinneren aan onze wensen, die 
wij kenbaar gemaakt hebben tijdens het 
overleg van 22 maart 2018.

Binnenkort, zodra de nieuwe website 
grotendeels klaar is, proberen nieuwe 
leden te werven onder de nieuwe 
bewoners, in een goed voorbereide 
uitgebreide campagne.

Het is er nog niet van gekomen om deze 
afspraak te maken, maar het blijft wel ons 
voornemen dit te doen.

Mogelijk de banden met deze vereniging 
weer herstellen.

Vereniging Vrienden van het Gooi

Voltooiing Groene Schakel

Werven nieuwe leden in woonwijk 
Anna’s Hoeve



Anna’s Hoeve - Landschap in verandering
Vijf jaar landschappelijke dynamiek aan de oostrand van Hilversum

Sander Koopman & Maarten Koole (tekst en foto’s)

Eind maart 2019 is het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” afgerond. 
Dit bijzondere project van Sander Koopman en Maarten Koole beslaat een periode 
van vijf jaar (en voor sommige punten zeven jaar) van foto’s die gemaakt zijn in het 
gebied Anna’s Hoeve. Vanaf maart 2014 tot en met maart 2019 zijn er drie keer per jaar 
op 16 vaste plekken (zie kaart rechterpagina) foto’s gemaakt. Ofwel, elke plek is drie 
keer per jaar gefotografeerd en dat vijf jaar lang. De foto’s zijn steeds zo veel mogelijk 
in dezelfde kijkrichting en met ongeveer dezelfde uitsnede gemaakt. Omdat er niet 
GPS-nauwkeurig is gewerkt tonen de foto’s soms wat verschillen in uitsnede. Door deze 
‘ambachtelijke werkwijze’ was dat onvermijdelijk. Uiteindelijk is dus per plek een vijfjarige 
tijdreeks gemaakt, met in totaal 16 foto’s per plek. Van enkele plekken zijn oudere 
foto’s beschikbaar, teruggaand tot 2012. Op de locatiekaart op de volgende pagina is de 
kijkrichting van de foto’s aangegeven met pijlen.

Met het fotoproject “Anna’s Hoeve - Landschap in verandering” hebben Sander Koopman 
en Maarten Koole in beeld gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd 
in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden hoe de mate en snelheid van 
landschappelijke verandering verschillen van plek tot plek. Locaties zoals de voormalige 
accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s Hoeve en het Geitenweitje zijn de 
afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals 
het Heitje, de vijvers en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks veranderingen zijn 
opgetreden. Het historisch overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een 
constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het project 
“Anna’s Hoeve - Landschap in verandering” heeft uit deze stroom van veranderingen 
een “snapshot” van vijf jaar geknipt waarin de veranderingen systematisch in beeld zijn 
gebracht.

Wat waren de doelen van dit project?
Het eerste doel was om zichtbaar te maken welke landschappelijke veranderingen 
het gebied Anna’s Hoeve ondergaan heeft in de periode 2014-2019. Het tweede doel 
was om zicht te krijgen op verschillen in ruimtelijke dynamiek. Sommige delen van het 
gebied veranderen snel met meerdere ruimtelijke functies in korte tijd, andere delen 
veranderen nauwelijks. Tot slot maken de ritmes van weer, klimaat en vegetatie een 
onlosmakelijk deel uit van de fotoregistratie.

Op de website van onze vereniging vindt u het volledige project: de korte historie van het 
landgebruik, recente en toekomstige veranderingen in Anna’s Hoeve, en alle bijbehorende 
documenten, te weten een locatiekaart, een locatielijst, een fotolijst, literatuurlijst en 
geraadpleegde bronnen.
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Drs. Sander Koopman (1974) woont in Hilversum en is afgestudeerd in de fysische 
geografie (Universiteit Utrecht). In het dagelijks leven werkt hij als beleidsadviseur bij 
ProRail. Daarnaast is hij voorzitter van archeologievereniging AWN Naerdincklant en 
bestuurslid bij Stichting Omgevingseducatie. Bij het IVN Gooi is hij betrokken als docent 
IVN Natuurgidsenopleiding. In 2013 heeft hij het stadsfotografieproject “Hilversum 2013” 
uitgevoerd, waarover eerder in TvE is gepubliceerd (Koopman, 2015), en in 2003 heeft hij 
een uitgebreid recreatieonderzoek uitgevoerd in Anna’s Hoeve (Koopman, 2003).

Maarten Koole (1975) woont in Amsterdam en is docent Cultuureducatie.

Locatiekaart (ondergrond uit 2018) met de 16 plekken en de daarbij behorende kijkrichtingen.

Voorbeeld plek 6 in 2014 22 maart 28 juni 1 november
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In deze Koerier wordt aan de hand aan de hand van fotoreeksen van vier locaties tussen 
2012 en 2019 in tekst en beeld getoond welke landschappelijke veranderingen er hebben 
plaatsgevonden, of juist het uitblijven hiervan.

Gebied van de (voormalige) accumulatievijver
Locatie 3 - Liebergerweg bij Weg over Anna’s Hoeve

Locatie 3 ligt aan de rand van de accumulatievijver. De vijver heeft bestaan van 1939 tot 
en met 2012. In 2013 is de aanvoer van effluent stopgezet. Op de foto van december 2013 
is te zien dat de vijver al bijna is drooggevallen. Om het terrein bouwrijp te maken is de 
sliblaag verwijderd waarna de kale zandbodem aan het oppervlak kwam (foto juni 2014). 
Vervolgens is er zand opgebracht en is eind 2017 begonnen met de bouw van de eerste 
huizen (foto maart 2018). Begin 2019 was het wijkje in de oostpunt vrijwel gereed en 
namen de eerste bewoners er hun intrek (foto maart 2019).

Plek 3 - 4 februari 2012

Plek 3 - 26 december 2013
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Plek 3 - 28 juni 2014

Plek 3 - 3 maart 2018

Plek 3 - 9 maart 2019
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Plek waar het huisje Anna’s Hoeve heeft gestaan
Locatie 4 - Weg over Anna's Hoeve bij voormalig huisje Anna’s Hoeve

Locatie 4 ligt tegenover het voormalige huisje Anna’s Hoeve. Het huisje was gebouwd 
in 1844 door prof. dr. Gerardus Vrolik. Vanaf 1935 was het pandje een theeschenkerij. In 
1950 werd er een nieuw restaurant naast gebouwd waarin tot 1972 de theeschenkerij zat. 
Van 2001 tot 2005 had ondernemer Franck Rodenburg hier een restaurant, dat helaas in 
2005 tot de grond toe afbrandde. Daarna zette het verval in. Krakers namen hun intrek 
in het leegstaande huisje. In februari 2014 sloeg het noodlot wederom toe; het huisje 
brandde grotendeels af. Kort daarna werd het gesloopt. De foto van 2013 toont het huisje 
in de periode dat het werd bewoond door krakers. Op de foto van maart 2014 is te zien 
hoe het huisje door de brand grotendeels is ingestort, de verdere sloop volgde spoedig 
daarna. In de daaropvolgende jaren heeft de natuur geleidelijk aan bezit genomen van 
het terrein. 

Plek 4 - 9 september 2013

Plek 4 - 17 juni 2017

Plek 4 - 22 maart 2014

Plek 4 - 9 maart 2019
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Heitje met zitbank
Locatie 9 - Anna's Hoeve, Heitje oostzijde

Het gebied dat nu als het Heitje bekend staat is al sinds de jaren ’30 van de 20e eeuw 
heide. Aan de vier foto’s van 2014, 2017, 2018 en 2019 is te zien dat hier nauwelijks 
veranderingen optreden: alleen de seizoenen zorgen hier voor afwisseling. Hierbij moet 
wel gezegd worden dat de stabiele toestand van dit gebied in hoge mate te danken 
is aan de bosploeg van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Zonder hun niet 
aflatende inzet zou het Heitje binnen enkele jaren dichtgroeien met zaailingen van 
Amerikaanse vogelkers en Grove den.

Plek 9 - 28 juni 2014

Plek 9 - 6 juni 2018

Plek 9 - 18 maart 2017

Plek 9 - 9 maart 2019
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Liebergerweg ten noorden van de Berg
Locatie 10 - Liebergerweg bij Berg

De Liebergerweg is een zeer oude weg die oorspronkelijk vanuit het dorpscentrum 
naar de heidevelden liep. De exacte ouderdom van deze weg is onbekend, maar op 
de oudst bekende kaarten van het Gooi staat de weg al weergegeven. De naam valt 
waarschijnlijk te verklaren vanuit het begrip “liekberg” = lijkberg = grafheuvel (verklaring 
van Joop Reinbout, schr. med. Kees van Aggelen). Oorspronkelijk liepen zijpaden van 
de Liebergerweg dan ook richting de heide en stuifzanden bij ’t Bluk, waar grafheuvels 
vlakbij liggen. Tegenwoordig eindigt de weg in het bos ten oosten van Anna’s Hoeve. In 
een groot deel van Anna’s Hoeve is het historische tracé van de weg nog aanwezig. Zo 
ook net ten noorden van de Berg, bij fotolocatie 10. Net als bij het Heitje zijn hier in zes 
jaar tijd nauwelijks veranderingen opgetreden. De vier foto’s van 2013, 2015, 2017 en 2019 
tonen een vrijwel ongewijzigd beeld.

Plek 10 - 21 september 2013

Plek 10 - 4 november 2017

Plek 10 - 7 maart 2015

Plek 10 - 9 maart 2019
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Uitnodiging avond over geschiedenis en toekomst Anna’s Hoeve
Dinsdag 29 oktober 2019 - St. Joseph

Wilt u na het lezen van dit bijzondere verhaal, meer weten over de geschiedenis en 
toekomst van Anna’s Hoeve? Hierbij nodigen wij u uit om op dinsdag 29 oktober 2019 
twee presentaties bij te wonen. Kees van Aggelen zal u meenemen in de geschiedenis 
van het ontstaan van Anna’s Hoeve en Danny van Kooi vertelt u meer details over de 
voltooiing Groene Schakel.

U bent welkom vanaf 19:30 uur. Om 20:00 uur starten wij. Locatie: St. Joseph, 
Minckelersstraat 71 te Hilversum, in de grote zaal boven.

Iedereen is welkom! Neem gerust uw buren, vrienden, kennissen mee. Wij sturen 
de bewoners van de nieuwe wijk ook een uitnodiging. In verband met de catering en 
capaciteit van de zaal, dient u zich aan te melden via dit emailadres:
secretaris@annashoeve.nl.

Schetsontwerp Anna’s Hoeve en Monnikenberg 
d.d. 11-09-2019

- 15 -JAARGANG 36 • SEPTEMBER 2019 • NUMMER 2



De weerberichten beloofden een mooie 
dag: een zonnetje en 28 graden, heerlijk 
weer om weer eens mijn geliefde Anna’s 
Hoeve te doorkruisen.

De nieuwbouw van de wijk Anna’s Hoeve 
gaat gestaag door. Een hijskraan zwaait 
druk heen en weer. In de verte zie ik 
mensen de Nieuwe Berg op rennen – 
heel sportief. De sportvelden liggen er 
verlaten bij. Een groep kwikstaartjes vliegt 
verschrikt weg.

Een prachtig vergezicht ontvouwt zich. In 
de wolken zie ik allerlei fantasiefiguren – 
maar op de grond schiet een konijntje het 
fietspad over.... even blijven opletten dus. 
De landgeiten lopen dichtbij het hek. Wat 
een pracht-exemplaren, deze grote geiten 
met sik.

Even verder lopen de Schotse Hoog-
landers te grazen. Van het Laarder 
Wasmeer is nog maar een klein watertje 
over, en één ligt gewoon in het water 
terwijl een ander erdoorheen baggert en 
dan zijn staart optilt om met een stevige 
waterstraal het waterpeil iets omhoog te 
brengen.

Krijsende meeuwen bij de waterzuivering, 
ook dat hoort bij de natuurbeleving.
Dan zie ik de imker die druk bezig is zijn 
bijenkorven te controleren. 

Na de volgende bocht in het wat 
hobbelige fietspad sla ik af, achter de 
oude Berg van Anna’s Hoeve. Er staat een 
bankje waar ik even op ga zitten. Het is 
hier heerlijk koel in de schaduw van een 

Eropuit paar bomen die vol in het blad zitten. Ik 
sla een reiger gade die geconcentreerd op 
een prooi staat te loeren. 

Dan hervat ik m’n tocht; steek de 
Minckelersstraat over en rijd naar 
beneden langs het pad dat naar de 
vissteiger aan de Bergvijver leidt. Een 
waterhoen vlucht weg met drie jongen 
achter zich aan. Dan een plons in het 
water: een grote karper duikt onder. De 
rietpluimen wuiven zacht heen en weer. 
Als je goed op de bodem kijkt zie je heel 
wat kleine donkere visjes met rood om de 
staart. Het is hier nu een oase van rust. 

Weer omhoog, en dan steek ik de 
parkeerplaats over. Ik sla linksaf en vanuit 
mijn ooghoek zie ik een grote vogel zitten. 
Dus ik stop en rijd wat achteruit. 
Ik dacht eerst: wat een prachtige uil – 
maar dat was het niet, het bleek een 
buizerd te zijn; heel duidelijk zag ik zijn 
mooie lichte borst. Hij hield de grond in 
de gaten en had verder nergens oog voor. 
Wat voelde ik me gelukkig dat ik zo’n 
mooi exemplaar kon zien! Ik kon zelfs nog 
een goede foto maken. 

Verderop richting het bruggetje – ook hier 
zag ik aan de kant van de Berg vele kleine 
visjes zwemmen. Maar aan de andere 
kant slibt het aardig dicht, er staat weinig 
water. Het wordt echt tijd voor wat regen 
om het allemaal weer wat op peil te 
krijgen!

Vervolgens draai ik om en volg ‘de slurf’ 
tussen de vijvers. Zie ik het goed? Ja, er 
zitten twee schildpadden te zonnen op 
een tak in het water. Als ik over een tak 
heen rijd schrikken ze op van het gekraak 
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Buizerd bij parkeerplaats

en plonzen het water in, zwemmen wat 
rond en klimmen dan weer terug de tak 
op. Goed voor weer een mooie foto. 

Ik kom uit bij de speelweidevijver, een 
waar speelparadijs voor mens en dier. 
Honden lopen te ravotten, baasjes gooien 
ballen en takken, sommige mensen 
zwemmen zelfs in de vijver. Aan de 
overkant haalt een hengelaar net een 
behoorlijke vis naar boven. 
Nog steeds gedwongen door de 
‘amfibieën-afzetting’ kom ik uit op 
de Liebergerweg. Zie dat ook op de 
drooggelegde accumulatievijver de 
nieuwbouw de grond uit schiet. Er wordt 
ook druk gevoetbald op het voetbalveld. 
En er zijn veel baasjes met een hond aan 
de wandel in het park.

Tevreden en vol van de vele indrukken ga 
ik huiswaarts. Thuis denk ik na over wat 
ik de volgende keer ga doen. Zal ik weer 
eens naar Groeneveld rijden, waar nu de 

rododendrons bloeien, en dan meteen 
boerderij Ravenstein bezoeken, met zijn 
lekkere terrasje - waar je ook de stallen 
kunt bezichtigen? Of ik kan weer eens 
richting ’s Graveland gaan, onderweg 
de rododendronvallei in het Corversbos 
aandoen, en dan langs de weilanden met 
onze blije koeien en ooievaars. En dan 
doorrijden naar Kortenhoef om bij ‘Tante 
Truus’ langs te gaan. Zij heeft een prachtig 
buitenverblijf in een wei vol met wilde 
bloemen, met een lekkere moddersloot 
erom heen. Deze deelt ze met haar vele 
biggetjes. Een lust voor het oog. Veel 
zwaluwen, spreeuwen en musjes komen 
er ook graag op bezoek. 

Inmiddels beginnen m’n ogen een beetje 
dicht te vallen, en droom ik over m’n 
volgende tochtje. Waar dat heen zal gaan? 
Keus genoeg - er is zoveel te genieten als 
je goed om je heen kijkt!

Eldertje van Loenen
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Indien u nog niet uw contributie (minimaal € 1,83) voor 2019 hebt overgemaakt, 
verzoeken wij dit alsnog te doen. Heeft u ook de contributie van 2018 nog niet betaald, 
dan wordt aan het eind van dit jaar uw lidmaatschap, op basis van royering, beëindigd. 
Dan is dit de laatste Koerier die u namens de vereniging ontvangt.

Uw bijdrage is hard nodig om onze activiteiten voort te zetten!

Het bankrekeningnummer van de VBAH is: NL10 INGB 0004 920 844.
Wilt u bij ‘kenmerk’ invullen dat het gaat om de contributie 2018 of 2019 en uw naam en 
adres erbij vermelden?

Speelweide - 22 maart 2014
(foto: uit rapport Anna’s Hoeve - Landschap in verandering)
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Dringend verzoek van de penningmeester



Meer informatie over Anna’s Hoeve en de directe omgeving vindt u op de volgende websites:
www.annas-hoeve.nl (Wonen in Anna’s Hoeve)
www.vriendenvanhetgooi.nl (Vrienden van ‘t Gooi)
www.gnr.nl (Goois Natuurreservaat)
www.hilversum.nl (Gemeente Hilversum)
www.voltooiinggroeneschakel.nl (Provincie over aanleg natuurverbinding)

Schoonmaakacties:
annashoeveschoon@gmail.com

Digitale Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve, meld 
u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar ledenadministratie@
annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de nieuwsbrief toegestuurd.

Digitale Koerier
U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen.
Stuur een e-mail naar ledenadministratie@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’. 
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten.

GNR beheer en toezicht: 035 - 621 45 98
Politie: 0900 - 8844
Milieuklachtentelefoon 0320 - 265 400

Handige informatie
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Plattegrond Anna’s Hoeve
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Anna’s Hoeve e.o.
Vereniging tot behoud van
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