
Anna’s Hoeve
Koerier
Jaargang 37 • april 2020 • nummer 1 



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.nl
Redactie : Doortje van Dijk, Danny van Kooi, Elze Mulder en Marjan Nijhoff
E-mail : koerier@annashoeve.nl
Verspreiding : Wim van Paridon 
Foto omslag : Roel Luijer (25-02-2020 : Vissteiger bij Bergvijver) 

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 € 2,00 per jaar. Een hogere jaarlijkse bijdrage is uiteraard zeer 
welkom, evenals eenmalige 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:
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Toch nog een Anna’s Hoeve Koerier in de bus! 
We hebben even overwogen de Koerier deze keer maar over te slaan – rondbrengen is 
ook een  klein risico in deze vreemde tijd, zowel voor de lopers als de abonnees. Maar 
tenslotte is de knoop toch doorgehakt, want er is genoeg te melden. 
Over het weer hebben gelukkig niets te klagen! Anna’s Hoeve is weer net zo mooi als 
altijd in de lente – afgezien natuurlijk van de kale vlakte langs de spoorlijn. Dat is iets 
om verdrietig van te worden.
Het bestuur, met Danny als energieke motor, probeert voor zover dat binnen zijn macht 
ligt, invloed uit te oefenen op de manier waarop de ingrijpende plannen voor ecoduct 
en busbaan werkelijkheid worden, maar de provincie blijkt vaak een te machtige 
tegenstander.
In deze Koerier vindt u de weerslag van de inspanningen die het bestuur, samen met 
Jelle Harder, heeft geleverd in de strijd voor het behoud van Anna’s Hoeve als kostbaar 
natuurgebiedje op de rand van Hilversum. 

Namens de redactie,  Elze Mulder

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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Van de voorzitter

Beste leden,

Op het moment dat deze Koerier bij u 
door de brievenbus op de mat valt, is 
het volop lente. De natuur trekt zich 
gelukkig niets aan van de corona-ellende, 
integendeel! Ook in Anna’s Hoeve konden  
we daar, met de prachtige zonnige dagen 
de afgelopen weken, volop van genieten. 

Dit was alweer mijn tweede jaar als 
voorzitter van onze vereniging. Normaal 
gesproken had u, in deze Koerier, ook de 
uitnodiging voor onze ledenvergadering 
aangetroffen. Deze was al aangekondigd 
via een nieuwsbrief en op onze website. 
Echter vanwege de coronacrisis hebben 
wij de jaarvergadering voor onbepaalde 
tijd moeten uitstellen.

We hebben een druk jaar achter ons, 
en we hebben hard moeten werken 
voor het behoud van een mooi stukje 
natuurgebied, zowel in Anna’s Hoeve 
als op Monnikenberg. Wij hebben 
vorig jaar diverse bezwaren en ook een 
handhavingsverzoek ingediend. De 
bezwaren hadden betrekking op het 
leefgebied van diverse diersoorten in 
Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. 
Op 5 juni 2019 is één van de 
bezwaren ingediend bij de Hoor- en 
Adviescommissie in Haarlem. Deze had 
betrekking op een negental diersoorten 
waarvoor wij natuurversterkende 
maatregelen voorstelden.
In het kader van de stikstofdepositie in 
beide gebieden hebben wij, samen met 
de Natuur- en Milieufederatie Noord 
Holland, bij de Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord een bezwaar ingediend. 
Omdat wij nu in gesprek zijn met 
de omgevingsmanager van de HOV, 
Bas Groenendijk, over aanvullende 
natuurmaatregelen die buiten de 
wettelijke verplichting vallen, hebben 
wij in afwachting van een voor beide 
gebieden positief resultaat, beide 
bezwaren tijdelijk on hold gezet. Komen 
wij hier samen niet uit dan zullen we 
alsnog doorgaan met beide bezwaren.
Het handhavingsverzoek dat wij in 
november ingediend hebben bij de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
had betrekking op de kapwerkzaamheden 
op Monnikenberg. Door onderzoek van 
Jelle Harder was al enige tijd (vanaf medio 
2018) bekend dat hier een dassenburcht 
was met 6 à 7 pijpen. Wij (bestuur en Jelle 
Harder) hebben het afgelopen jaar niet 
stil gezeten.
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Met name Jelle heeft hier, voor onze 
vereniging, vele uren ingestoken. 
Waarvoor dank. Zie verderop in deze 
Koerier voor een wat uitgebreider artikel 
over de dassenburcht op Monnikenberg.

Tijdens onze jaarvergadering van vorig 
jaar hebben wij een jaarplan voor 2019 aan 
u gepresenteerd. Verderop in deze Koerier 
vindt u de resultaten van de verschillende 
activiteiten die wij in gedachten hadden. 
Niet alles is voltooid. Dit jaar biedt weer 
nieuwe kansen. We hebben er dan ook 
voor gekozen om met de plannen uit 2019 
gewoon door te gaan in 2020. 

Enkele leden van onze vereniging waren 
het afgelopen jaar twee keer aanwezig 
bij een presentatie in de Lorentzschool, 
over de voltooiing Groene Schakel. Bent 
u hier nieuwsgierig naar, dan kunt u op 

de website van de provincie het voorlopig 
ontwerp bekijken. Op dit ontwerp, kunt 
u op persoonlijke titel, nog commentaar 
geven tot en met zondag 3 mei. Dit is 
de link naar de website en het ontwerp: 
www.voltooiinggroeneschakel.nl

Tenslotte wil ik nogmaals een dringend 
verzoek richten doen aan die leden 
die hun contributie voor 2019 nog niet 
betaald hebben, om dit alsnog te doen. 
Het rekeningnummer van de vereniging 
vindt u voorin de Koerier, onder ‘Lid 
worden – wijzigingen doorgeven’. En, om 
kosten te besparen, verzoek ik eenieder 
die een e-mail adres heeft, om aan de 
penningmeester door te geven of hij/zij 
de Koerier

Danny van Kooi
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Voltooiing Groene Schakel Schetsontwerp d.d.21-08-2019



In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan, heeft het bestuur besloten deze algemene vergadering van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen. Zodra er meer 
duidelijkheid is omtrent de genomen maatregelen en het moment waarop wij weer 
met ons dagelijks leven verder kunnen gaan, plannen wij zo snel mogelijk een nieuwe 
datum. Wij realiseren ons dat dit wel enige tijd kan gaan duren. Dat houdt in dat wij, 
mogelijk, niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 15, lid 2 van de statuten: 
“Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 
ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden”

Op de agenda stond één punt dat geen uitstel duldde, nl de herbenoeming van Kees van 
Vliet als algemeen bestuurslid. Zijn termijn liep af op 20 april jl. In de Nieuwsbrief van 27 
maart jl. heeft het bestuur de leden gevraagd om hun instemming met het voorstel om 
Kees zijn functie te laten behouden als algemeen bestuurslid ad-interim, tot aan de nog 
te plannen algemene ledenvergadering van 2020. Tegen dit voorstel heeft niemand van 
de leden bezwaar gemaakt. Kees van Vliet is zelf ook akkoord met deze regeling.

Algemene Ledenvergadering 2020 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bespreking concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2019.
4. Bespreking concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019.
5. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 

Verslag kascommissie, decharge penningmeester voor het financieel jaar 2019. 
De kascommissie 2019 bestaat uit Carolien Jansson en Roel Luijer met Ineke Marx als 
reserve.

6. Benoeming kascommissie 2020 
Christien Jekel is aftredend. Hiervoor moet tijdens de vergadering een nieuw lid gekozen 
worden.

7. Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
8. Verslag Bosploeg
9. Verkiezing nieuw bestuurslid 

Kees van Vliet is aftredend als algemeen bestuurslid en stelt zich verkiesbaar.
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

Agenda (concept)

Algemene Ledenvergadering 2020
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Documenten voor de Algemene Ledenvergadering 2020

Het Financieel verslag 2019 en de Begroting voor 2020 zullen minimaal een week 
voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering 2020 te lezen en te downloaden 
zijn 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 2019 en de begroting voor 2020 zullen ook 
beschikbaar zijn tijdens de eerstvolgende vergadering.
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Invulling Jaarplan 2019



Invulling Jaarplan 2019 - stand april 2020
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Het is er nog niet van gekomen om deze 
afspraak te maken. Staat nog wel op de 
to-do-list. 

Mogelijk de banden met deze vereniging 
weer herstellen.

Vereniging Vrienden van het Gooi

Wij spraken, voorafgaand aan de 
presentatie in de Lorentzschool met Eugenie 
ten Hag en met Tygo Verheul (gemeente 
Hilversum).
Tijdens deze presentatie konden bewoners 
zich aanmelden om mee te praten/denken in 
twee werkateliers. Van onze vereniging zat 
een aantal mensen, als betrokken bewoners, 
ook in deze werkateliers.

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.

Voltooiing Groene Schakel

Tot september was Johan van Alphen 
omgevingsmanager HOV. Hij werd 
opgevolgd door Bas Groenendijk. Met Bas 
Groenendijk hebben wij diverse gesprekken 
gehad, die overigens niet allemaal even 
soepel verliepen. Ook hier weer een stroef 
begin van onze relatie. Op 21 november is 
er een gesprek geweest, samen met GNR, 
over aanvullende natuurversterkende 
maatregelen in de gebieden Anna’s Hoeve 
en Monnikenberg. Hier kwam de hoop naar 
boven dat we nu de goede kant opgaan.

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.

HOV

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.

Tot op dit moment hebben wij nog geen 
nieuwe afspraak met de heer Kastje 
gemaakt. Wij wachten op een reactie van 
de gemeente naar aanleiding van een brief 
die wij op 30 juni 2019 gestuurd hebben. 
Tijdens een inspreekavond in het raadhuis 
op 25 september 2019 is er, na afloop van dit 
inspreken, even kort overleg geweest met 
Jan Kastje. Hij verwees ons toen naar de 
Voltooiing Groene Schakel.

Gemeente Hilversum



Invulling Jaarplan 2019 - stand april 2020
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De Bosploeg maakte in augustus 2019 al 
kennis met de nieuwe rentmeester, Karin 
Kos. Het bestuur van de vereniging had op 
16 december 2019 een eerste officieel overleg  
met haar. Dit was een positief gesprek, 
dat ons het gevoel gaf dat er een goede 
samenwerking in gang gezet was.

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

GNR

De opkomst op 29 oktober 2019 was boven verwachting. Er moesten zelfs stoelen van beneden gehaald worden, en 

enkele bezoekers moesten genoegen nemen met een plastic krukje. Kortom een heel geslaagde avond. Er zijn zelfs 

een aantal nieuwe aanmeldingen uit voortgekomen.

Met enkele vrijwilligers en bestuursleden 
hebben we in de nieuwe woonwijk flyers 
uitgedeeld met een uitnodiging voor de 
informatie-avond van 29 oktober 2019. Kees 
van Aggelen en Danny van Kooi spraken 
respectievelijk over de geschiedenis van 
Anna’s Hoeve en over de Voltooiing Groene 
Schakel. 

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

Werven leden in nieuwe woonwijk



Vorig jaar werd daarvoor het woord “verbrijzeld” gebruikt. Het aantal 
gewerkte uren was toen met 16% gestegen (van 599 naar 696) en het aantal 
woensdagmiddagvrijwilligers van 9 naar 12. In 2019 steeg het aantal vrijwilligers (dat 
minimaal 1 x heeft meegewerkt) door naar 15, exclusief twee kinderen die een keer 
waren meegekomen om Oma te helpen. Het aantal gewerkte uren steeg door naar 956, 
een stijging van 37%!!

Weinig sneeuw en ijs
Slechts op 3 van de 52 woensdagmiddagen werd er niet gewerkt: op 23 januari 
(sneeuw en ijs), op 12 juni (de hele dag regen), en op 25 december (Eerste Kerstdag)! De 
standaard-werktijd bedroeg vroeger altijd 2 uur, inclusief theepauze, exclusief reistijd 
naar het verzamelpunt en terug naar huis vanaf de werkplek in (of soms in de buurt 
van) Anna’s Hoeve. Maar veel vrijwilligers hebben in 2019 vaak nog een half uur langer 
doorgewerkt. De gemiddelde opkomst was 8,5 vrijwilligers die gemiddeld 2 uur en een 
kwartier hebben gewerkt. De maximale opkomst was 11 vrijwilligers, dat maximum werd 
op 7 woensdagmiddagen gehaald. (In 2018: gemiddeld 7 vrijwilligers, 2 uur; maximum 
10, op 4 woensdagmiddagen.) De minimale opkomst (op 3 woensdagmiddagen) was 5 
vrijwilligers.

De Bosploeg in superboswerkjaar 2019

Voor de derde keer op rij kan worden gemeld dat de bosploegvrijwilligers het 
jaarrecord van het jaar daarvoor hebben verbeterd.
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Bosploeg 07-08-2019 (foto: Rob Pluntke’

Augustus 2019 (foto: Rob Pluntke)
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Kabouterklusjes worden nog steeds gedaan.
Extra “kabouterklusjes” op andere dagen (door één of enkele vrijwilligers op een andere 
dag in de week) zijn afgeschaft. Dat betrof veelal het knotten van de knotwilgen langs 
de Speelweidevijver. Maar die gaan bij de herinrichting van Anna’s Hoeve wegens 
de wegverlegging allemaal verdwijnen. Een ander kabouterklusje was het weghalen 
van de Japanse Duizendknoop in de groenstrook van het parkeerterrein. De laatste 
jaren deed ondergetekende dat in zijn eentje. In 2018 werden er nog een kleine 200 
Duizendknoopjes uitgegraven, in ca. 7 werk-uren. In 2019 waren dat er nog maar 25, 
waarvan 10 bij de eerste controle in april. Na 7 jaar is die woekeraar daar dus vrijwel 
uitgeroeid. De hieraan bestede tijd is en wordt niet meer bijgehouden.

25 jaar Bosploeg in actie
Op 14 december 2019 was het precies 25 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 belast met het bijhouden 
van de uren-administratie en het schrijven van dit jaarverslag, op basis van informatie 
die Kees aan mij doorgeeft.
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Amerikaanse vogelkers en zwerfvuil
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 zwerfvuil weggehaald.

Omdat grote delen van Anna’s Hoeve al vrijwel vogelkersvrij zijn gemaakt, is er ook 
in 2019 nog maar weinig vogelkers uitgegraven. Dat gebeurde in het voormalige 
Molshoopterrein langs het spoor, op het “Heitje” in Anna’s Hoeve, en in het bos achter 
de (oude) Berg van Anna’s Hoeve, richting ’t Laer. Op verzoek van GNR zijn er veel 
andere klussen opgepakt of voorgezet, waaronder het uitgraven van robinia’s op de 
grashelling van de Oude Berg. Maar liefst 25 x werd er gewerkt op diverse plekken in 
landgoed Monnikenberg, o.a. op de oude  boekweitakker, bij de vijvers in de oude tuin 
van de zusters, en op de voormalige Kwekerij aan de andere kant van de A27, bij de 
nieuwe faunatunnel. Er is o.m. veel Duizendknoop weggehaald en opslag (opschietende 
jonge boompjes) uitgegraven. En heidemaaisel uitgestrooid. 
Tijdens de hevige zomerdroogte toen grote delen van de vijvers in Anna’s Hoeve 
droogvielen is er ook weer veel groot hout uit de vijvers gehaald en in het bos 
gedeponeerd. 
 
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 regelmatig plezierig 
contact en overleg met boswachters van GNR. 
 
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

Verzameling zwerfvuil van 4 maart 2020 (foto: Rob Pluntke)
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De redactie kreeg een melding van Wil 
Vermeer, lid van onze vereniging en 
regelmatige bezoekster van Anna’s Hoeve. 

‘Zondag 19 april was ik aan het wandelen 
in Anna’s Hoeve. ‘t Was er gezellig druk 
met fietsers, joggers en wandelaars. 
Echter niet te druk! Mensen hielden 
netjes gepaste afstand van elkaar. Bij de 
Speelweidevijver zag ik honden leuk met 
elkaar spelen, en de mensen genoten van 
het mooie weer, ook bij de Nieuwe Poel, 
even weg van huis in deze coronatijd, 
even zorgeloos... 
Bij de Oude Poel zag ik tot mijn verrassing 
een ringslang die daar lekker lag te 
zonnen. Toch een iets minder vertrouwd 
gezicht dan de roodwangschildpad, die ik 
ook alweer tegen was gekomen.’ 

Ringslangen en eekhoorns Jelle Harder, onze huisbioloog, merkt 
naar aanleiding van deze waarneming 
het volgende op: ‘De laatste tijd zien 
we veel meer ringslangen in Anna’s 
Hoeve, niet alleen bij de Oude Poel, maar 
ook bijvoorbeeld op de ondergelopen 
Speelweide. Er was zelfs een waarneming 
van drie ringslangen tegelijk, en één 
van 5 tegelijk! Er zitten dus veel meer 
ringslangen dan we denken. 
Mogelijk dat deze slangen eerder langs 
de spoorlijn zaten, een heel belangrijk 
leefgebied, ook volgens een rapport van 
Movares uit 2018. Het lijkt er dus op dat de 
ringslangen zijn verhuisd. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de 
eekhoorns – ook die worden nu op geheel 
andere plekken gezien nu er duizenden 
bomen zijn gekapt voor de aanleg van de 
HOV-baan. Al deze dieren zijn duidelijk op 
zoek naar nieuwe plekken om te overleven.’

Op waarneming.nl kan iedereen die dat wil registreren wat voor dier of plant is waargenomen in een 

specifiek gebied.  Wilt u eens kijken wat er in Anna’s Hoeve allemaal is aangetroffen? Kijk dan op

https://gooi.waarneming.nl/gebied/view/67 

Ringslang bij Oude Poel (foto: Wil Vermeer)
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Tijdens diverse bijeenkomsten met de provincie heeft Jelle gewezen op de aanwezigheid 
van een dassenburcht op Monnikenberg, met 6 tot 7 pijpen. Diverse onderzoekbureaus 
konden deze burcht echter niet vinden. Ondanks het aanbod van Jelle en de vereniging 
om deze burcht in het veld aan te wijzen, wees men dat verzoek steeds af of ging men 
er helemaal niet op in. Het aanwijzen van deze burcht was van groot belang omdat die 
precies lag in het gebied waar het ecoduct komt te liggen, waarvoor veel bomen gekapt 
moesten worden.

Op 7 oktober 2019 was het dan uiteindelijk zover dat er met de bomenkap gestart werd. 
De door BAM ingehuurde aannemer ging voortvarend aan de slag. Tot onze verbazing 
was rond de bouwplaats geen bouwhek geplaatst en waren er ook geen maatregelen 
genomen om de mogelijk aanwezige dassen, in deze burcht, te beschermen. Mogelijk 
heeft u over deze zaak ook al wat gelezen in de Gooi- en Eembode of Gooi- en 
Eemlander, maar ik wil ik u meenemen in hoe één en ander is voorgevallen.

Dassenburcht op Monnikenberg

Vanaf medio 2018 doet onze ecologisch adviseur, Jelle Harder, onderzoek 
naar de aanwezigheid van dassen op Monnikenberg. Door het plaatsen van 
cameravallen heeft hij mooie beelden geschoten en met veel resultaat. Zo zijn 
er regelmatig dassen waargenomen, zelfs met jongen. 

ANNA’S HOEVE KOERIER- 14 - Das  (foto: Jana Scigleová) 



Tijdens ons bezoek aan het nog niet afgezette terrein, met een verslaggever van de 
Gooi- en Eemlander samen met een fotograaf, hebben wij zelf ook nog foto’s gemaakt. 
Zoals u ziet zijn de meeste ingangen door gekapte bomen niet meer goed bereikbaar.

Op het moment dat wij daar aanwezig waren kwam er een medewerker van het bedrijf 
dat de kapwerkzaamheden aan het uitvoeren was naar ons toe. Hij vroeg ons wat wij 
hier deden. Jelle gaf aan dat zij alle bomen rond een dassenburcht hadden gekapt en 
dat dit een overtreding van de Wet Natuur Bescherming was. De medewerker zei dat 
wij ons op verboden terrein bevonden. Er stond echter nergens een hek waarop dit 
was aangegeven en we zijn daarom gewoon verder gegaan met het vastleggen van de 
vernieling van de dassenburcht.

Zelfs tijdens het bezoek met de omgevingsmanager van de HOV, kon de provincie niet 
overtuigd worden van het feit dat zij een dassenburcht beschadigd hadden. Sterker nog, 
de kennis van onze ecologisch adviseur Jelle Harder, werd in twijfel getrokken.

De dassenburcht na de bomenkap. Minstens vier ‘pijpen’ zijn slecht toegankelijk geworden. (foto’s: Danny van Kooi)
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Uiteindelijk heeft onze vereniging besloten om bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord een handhavingsverzoek in te dienen. Dit verzoek werd in behandeling 
genomen en de provincie werd gesommeerd, op straffe van een dwangsom, om een 
raster rondom de dassenburcht aan te leggen en vluchtluikjes aan te brengen zodat de 
mogelijk nog aanwezige das(sen) veilig het bouwterrein konden verlaten. Ook moest 
de aannemer een bouwhek om het terrein zetten en daaromheen dassenwerend gaas 
ingraven tot op voldoende diepte. 

Als vereniging waren wij niet tevreden met deze oplossing. Er zou nog een 
ontsnappingstunnel aangelegd moeten worden, ook wel corridor genoemd. Die zou 
de eventueel nog aanwezige dassen de mogelijkheid moeten bieden om op een veilige 
manier hun toevlucht te zoeken in leefgebied buiten het bouwterrein. 

Tijdens een bezoek in gezelschap van een ecoloog van bureau Waardenburg, een 
medewerker van aannemer BAM, en van de provincie, kwamen wij dan ook overeen dat 
deze corridor aangelegd zou worden. Toen de provincie echter het uitgewerkte plan 
bij de omgevingsdienst NhN zou indienen bleken de medewerkers van de provincie op 
deze afspraak te zijn teruggekomen. Waarom was ons een raadsel. 

Rasterafzetting van de dassenburcht (foto: Danny van Kooi)

Locatie vernielde dassenburcht (foto: Google Earth)
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Plek waar de dassenburcht zich bevond, met rechts het hek dat 
van twee vluchtluikjes is voorzien (foto: Danny van Kooi)

Toen we hierover opheldering vroegen suggereerde men dat er nog helemaal geen 
sprake was geweest van een harde afspraak, en dat wij van onze kant het dus verkeerd 
begrepen hadden. Dit hebben wij met klem tegen gesproken. Zowel de ecoloog als de 
omgevingsmanager hadden immers duidelijk gezegd dat ze dit een goed plan vonden. 

Op 9 maart 2020 ontvingen wij, van de omgevingsdienst NhN, een afschrift van 
hun brief aan de provincie waarin zij alsnog toestemming gaven om, onder bepaalde 
voorwaarden, de dassenburcht onklaar te maken zodat men verder kon gaan met de 
werkzaamheden voor de aanleg van het ecoduct.

Tijdens een recent bezoek aan Monnikenberg is onderstaande foto gemaakt van de 
plaats waar de dassenburcht zich bevond. De afrastering rechts is het hek waar de 
eventueel aanwezige dassen tegenaan zouden moeten lopen, om dan vervolgens bij een 
luikje aan te komen dat alleen naar buiten open gaat, zodat ze naar veilig gebied, buiten 
het bouwterrein, kunnen gaan.

Danny van Kooi
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Veel regenval zorgt voor hoge waterstand

In het begin van het jaar heeft het, voor lange tijd, behoorlijk geregend. Dit betekent 
dat het verzamelde hemelwater, via de diverse vijvers in Hilversum, uiteindelijk ook de 
vijvers van Anna’s Hoeve heeft bereikt. Waar u voorheen met een wandeling vanaf de 
A. Fokkerweg/Liebergerweg, over het aangelegde bruggetje bij de speelweide een rondje 
kon gaan lopen, is dit door de hoge waterstand onmogelijk. 
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Foto 3  (Roel Luijer)  Speelweidevijver richting A. Fokkerweg
Dit is het gevulde uitloopreservoir. Het water staat bijna tot het einde van de speelweide. 

Foto 1  (Rob Pluntke)  Vissteiger bij Bergvijver. 

Foto 4  (Roel Luijer)  Oude Poel naast fietspad van de A. Fokkerweg naar de Weg over Anna’s Hoeve. 

Foto 2  (Roel Luijer) Speelweidevijver op 29 februari 2020.
Planken van het bruggetje zijn nog net zichtbaar.
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Gelukkig, de dagen worden weer langer 
en het zonnetje komt weer wat vaker 
tevoorschijn. Je wordt wakker gemaakt 
door de merels. Kortom, de natuur barst 
los. Ik ga er weer eens lekker op uit voor 
een tochtje in de natuur om de hoek, 
Anna’s Hoeve.

Na de overweg op de Oosterengweg 
sla ik rechtsaf, en tuur de kale ruimte 
af naast het spoor. In de verte raast het 
autoverkeer over de A27. Dichterbij is het 
talud ontdaan van al het groen. Brede, 
diepe bandensporen liggen vol met water. 
Bij de speelweidevijver is het waterpeil 
behoorlijk gestegen; we hebben er een 
extra vijver bij.... Een boxer met een 
veel te grote tak in zijn bek banjert er 
heerlijk in het rond. Er zwemmen twee 
mooie brandganzen en aan de waterkant 
wapperen de aalscholvers hun verenpak 
droog.

Lente in Anna’s Hoeve Boven mij spelen de wolken en de zon 
hun spannende spel. 

Dan laat een buizerd zich horen, sierlijk 
zweeft hij door de lucht. Als ik verder 
rijd zie ik heel veel omgevallen bomen 
en takken liggen bij het Witte Strandje. 
Een rondje eromheen is voor mij dus 
helaas niet meer mogelijk. Wel een 
prachtige inkijk vanaf het pad richting 
de Speelweidevijver. Wat een een 
waterpartij, adembenemend! In de verte 
hoor ik de specht aan het werk. 

Het water in de Bergvijver is ook 
behoorlijk gestegen: de bankjes zijn onder 
water verdwenen en van de prullenbak is 
nog zo’n 10 cm zichtbaar. Gelukkig staat 
nog wel halverwege in het water het 
bord met “Kijk uit bij hoog water”. Dat we 
gewaarschuwd zijn.... 
Een meerkoet schiet luid protesterend 
weg, met daarop de reactie van een 
groepje eenden.
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De buizerd van zojuist daalt neer op een 
lantaarnpaal. Maar net als ik een foto wil 
maken is de vogel alweer gevlogen. 
Dan steek ik de weg over en kom uit 
achter de Oude Berg. Een totaal ander 
beeld doemt op. Vorig jaar was praktisch 
al het water opgedroogd. Daarna is er 
met een tractor gemaaid. De Schotse 
Hooglanders houden  zich nu meer tegen 
de bosrand op. Vele plassen vormen een 
schitterend geheel. Kauwen en meeuwen 
nemen een heerlijk bad. Daarna zitten ze 
elkaar druk krijsend zitten elkaar achterna. 
Daar zie ik in de verte iets bewegen, wit 
met zwart. Een grote vogel – het is een 
ooievaar! Wat een plaatje, zoals die daar 
rondstapt.

Ik vervolg mijn weg en ja wat zie ik nu 
weer? Iets zwart-bruins en het zit in de 
boom. Als ik dichterbij kom, zie ik dat het 
twee geiten zijn... Een derde wil er ook bij, 
maar krijgt geen kans. Dan springt er één 
uit de boom; de horens kletteren tegen 

elkaar. Wauw, daar zou je toch hoofdpijn 
van krijgen!’

Verderop, richting het Bluk, zie ik veel 
mensen op de hei te paard, met de 
hond en/of met kinderen genieten van 
deze mooie ochtend. Dan sla ik rechtsaf 
richting de GNR-schuur, waar ‘s winters 
de schaapskudde verblijft. Nu heerlijk 
buiten hoor je de lammetjes al blaten. 
Vertederende taferelen, het gemekker om 
moeder en melk. Ja daar kan een mens 
echt van genieten. 
Wat verkleumd maar vol indrukken keer 
ik terug naar huis. Ik maak nog gauw een 
paar mooie foto’s van de krokusjes langs 
de Liebergerweg – die blijven tenminste 
stilzitten. 
Thuisgekomen is het lekker nagenieten 
met mijn foto’s en een beker warme 
chocolademelk. 

Eldertje van Loenen

Vissteiger 25 februari 2020 (foto: Roel Luijer) - 21 -JAARGANG 37 • APRIL 2020 • NUMMER 1



Indien u nog niet uw contributie (minimaal € 2,00) voor 2020 hebt overgemaakt,
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Heeft u ook de contributie (minimaal € 1,83) van 
2019 nog niet betaald, dan wordt aan het eind van dit jaar uw lidmaatschap, op basis 
van royering, beëindigd. U ontvangt dan ook de Koerier niet meer.

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 2019 of 2020 en uw naam en 
adres erbij vermelden?

Bosploeg bij de Bergvijver - 18 september 2019 (foto: Rob Pluntke)- 22 - ANNA’S HOEVE KOERIER

Dringend verzoek van de penningmeester



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

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


