
 
Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 13 oktober 2020 

 
Uitstel algemene jaarvergadering 2020 i.v.m. corona. 
Omdat corona nog steeds rondwaart, hebben wij als bestuur, unaniem, besloten om voor dit jaar de 
algemene ledenvergadering niet door te laten gaan en deze te verplaatsen naar begin volgend jaar, 
in de hoop dat het dan weer mogelijk is om op verantwoorde wijze bij elkaar te komen. Veel van 
onze trouwe leden zitten in de risico groep en dat zijn ook vaak degene die deze vergadering 
bezoeken. Wij realiseren ons dat wij op geen enkele wijze meer voldoen aan het gestelde in onze 
statuten. Namelijk dat wij binnen 6 maanden, na afloop van het verenigingsjaar (2019), onze 
algemene ledenvergadering moeten houden. Wij hopen dat u, zowel voor uw als onze gezondheid, 
begrip hebt voor dit door ons genomen besluit. 
 

Ontwikkelingen rond de aanleg HOV en verleggen weg over Anna’s Hoeve 
De leden die met enige regelmaat Anna’s Hoeve bezoeken, voor zover dit mogelijk is door alle 

bouwactiviteiten, hebben gezien dat er een groot stuk, middels een bouw hek, afgezet is en dat 

hierdoor de bouwactiviteiten voor een deel buiten het zicht gebeurt. Ondanks het feit dat ons mooie 

gebied onderhanden genomen wordt en wij hier niet blij mee zijn wil ik u in deze nieuwsbrief enig 

fotomateriaal niet onthouden. Deze foto’s zijn ons, geheel belangeloos ter beschikking gesteld door 

Reginald Koster, die met een drone foto’s en ook filmpjes heeft gemaakt. 

 

Gedeelte van de nog in aanbouw 

zijnde fly-over voor de HOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het contour van de HOV busbaan 

en rechts het contour van de verlegde 

weg over Anna’s Hoeve. Op deze foto 

staat het hek van ProRail er nog maar 

dat gaat straks weg om er natuurlijk 

een recht doorgaande weg van te 

kunnen maken. 

 

 

 



 
 

Op deze foto staan de twee wanden 

die het ecoduct gaan vormen. In de 

treinvrije periode (14 t/m 19 okt) 

worden zowel op de fly-over als  op 

het ecoduct betonplaten 

aangebracht. Deze treinvrije periode 

duurt 124 uur. Wat betekent dat er 

tussen Baarn en Hilversum 

gedurende deze periode geen 

treinverkeer meer is. 

foto’s: Reginald Koster 

 

Tevens gaat de tunnelbak, die bij de spoorwegovergang in elkaar gezet wordt, ook onder het spoor 

gelegd worden. Hiervoor moeten eerst de rails en bovenleiding verwijderd worden. Dit is een 

behoorlijke klus waarvoor zwaar materiaal ingezet gaat worden. Mocht u een en ander willen 

aanschouwen dan kan dit zowel overdag als ‘nachts. Na deze werkzaamheden worden de rails en 

bovenleiding weer aangebracht en kunnen er vanaf maandagochtend 19 oktober weer treinen gaan 

rijden. 

 
foto’s: Fred Lucassen 

 

Kort overzicht van onze bezwaarprocedures 
Vanaf 2017 is onze vereniging bezig met maken van bezwaren tegen deze ingrijpende maatregelen.  

Een aangespannen rechtszaak tegen het gekozen tracé van de HOV hebben wij helaas verloren. Wij 

wilden graag dat de zuidboog aangelegd zou gaan worden. Hiervoor zouden dan minder bomen 

gekapt hoeven worden. In augustus 2017 is er een hoorzitting geweest bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Hier is een bezwaarschrift van onze vereniging behandeld wat er 

toe heeft geleid dat er aanvullende onderzoeken plaats moesten vinden. Deze keer gunde de 

provincie de opdracht aan Movares en niet aan bureau Tauw, die het eerste rapport opgesteld had.  

Voor ongeveer 10 diersoorten moest er nader onderzoek gedaan worden. 

 

 



 
 

Bij de hoor- en adviescommissie te Haarlem zijn, in 2019, twee bezwaren door ons ingediend. De 

eerste ging over de ringslang die in het gedrang ten onder leek te gaan en de tweede over 

natuurversterkende maatregelen. In augustus 2019 hebben wij ook nog een voorlopige voorziening 

aangevraagd die op 10 september behandeld werd. Wij wilden hiermee bereiken dat de 

werkzaamheden, met betrekking tot het kappen van de vele bomen, in zowel Anna’s Hoeve als 

Monnikenberg stopt gezet werden totdat duidelijk zou zijn wat dit voor gevolgen zou hebben voor de 

stikstof uitstoot in beide gebieden. 

 

Helaas ging de rechter niet mee in onze bezwaren. Tijdens deze rechtszitting vroeg de rechter zich af 

waarom de provincie nooit met onze vereniging in gesprek was gegaan. Na afloop van deze zitting 

kwamen de advocaat en een medewerkster van de provincie naar ons toe om een afspraak te maken 

om met elkaar in gesprek aan te gaan. 

 

Dit gesprek heeft op 1 oktober 2019, onder leiding van twee mediatoren, plaatsgevonden in 

Haarlem. Van te voren was afgesproken dat er van dit gesprek geen notulen gemaakt zouden 

worden. Bij dit gesprek waren aanwezig de omgevingsmanager HOV, de omgevingsdienst Noord-

Holland Noord, Movares, de provincie Noord-Holland en afgevaardigden van onze vereniging. Het 

was een constructieve bijeenkomst waarbij toezeggingen werden gedaan en waar wij als vereniging 

blij mee waren. Het ging ons vooral om natuurversterkende maatregelen voor diersoorten die het 

moeilijk zouden krijgen, tijdens maar ook na alle werkzaamheden in beide gebieden. 

 

Wij zijn dit jaar al diverse keren samen geweest, via Teams maar ook fysiek, op gepaste afstand i.v.m. 

corona. Deze gesprekken zijn het gevolg van het feit dat wij samen met Natuur en Milieufederatie 

Noord Holland een stikstof bezwaar ingediend hadden. Ondanks dat de provincie het wettelijk niet 

verplicht is om de natuurversterkende maatregelen uit te voeren zijn wij samen met de federatie, het 

GNR en de provincie in gesprek om diverse natuurversterkende maatregelen in te passen in het 

gebied van Anna’s Hoeve en Monnikenberg.  

 

De belofte voor deze aanpassingen zijn bekrachtigd in een brief van de provincie die aan de VBAH en 

de milieufederatie is gestuurd. Op basis van deze schriftelijk toegezegde maatregelen hebben wij, 

VBAH en de milieufederatie besloten ons bezwaar, ten aanzien van het stikstofprobleem, in te 

trekken.  

 

De vereniging heeft aan de hoor- en adviescommissie te Haarlem aangegeven dat het daar 

neergelegde bezwaar van 5 juni 2019, voor de natuurversterkende maatregelen, ook van tafel kon. 

Onze dank bij het behalen van dit resultaat gaat uit naar Jelle Harder (ecologisch adviseur VBAH) en 

de medewerkers van de Natuur en Milieufederatie Noord Holland. 

 

 

 



 
 

Opruimen zwerfvuil 
Door corona is het er, in het begin van het jaar, niet van gekomen om de zwerfvuilactie, rond april, 

plaats te laten vinden. Op 26 september heeft er, onder leiding van Rob Pluntke (geocacher en 

vrijwilliger bij de bosploeg) toch nog een zwerfvuilactie plaatsgevonden. Er was afgesproken dat er 

maximaal 30 personen zich aan konden melden. Dit aantal was snel bereikt en nieuwe aanmeldingen 

werden op een wachtlijst gezet. Zie het resultaat van deze actie. 

 

  
 

Uitbrengen Koerier 
 

Voor het eind van dit jaar proberen wij nog een koerier uit te brengen. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat er, sowieso, wat documenten van het verenigingsjaar 2019 in opgenomen gaan 

worden. Het uitbrengen van een koerier is met de corona maatregelen wel een uitdaging. Er moet 

voldoende kopij binnenkomen. 

Heeft er iemand wat te melden stuur je bijdrage dan aan: koerier@annashoeve.nl  

mailto:koerier@annashoeve.nl

