
PERSBERICHT     Hilversum, 04-01-2021  
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 
 
Voedselgebied dassen opgerold en aardkundige waarden verdwijnen 
 
Op het landgoed Monnikenberg willen de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat het 
weiland en de akker afgraven. Dit is een grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van 
het eeuwenoude landgoed. Bovendien verdwijnt daarmee het belangrijkste voedselgebied van de dassen 
in het gebied en worden zowel in Anna’s Hoeve als in Monnikenberg de aardkundige waarden aangetast. 
 
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) verzet zich tegen deze afgravingen en heeft 
hiertegen een zogenaamde zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland. Deze 
zienswijze gaat in de eerste plaats over de geplande aantastingen van de aardkundige waarden in de 
natuurgebieden Monnikenberg en Anna’s Hoeve. De VBAH wil nu dat de aantastingen in Monnikenberg 
niet kunnen doorgaan. 
Het Goois Natuurreservaat (GNR) is van mening dat weiland en akker voor de natuur te weinig waarde 
hebben. Op het gewenste heideveld zouden meer dieren kunnen leven. Ook denken de provincie en het 
GNR dat de heide nodig is omdat de natuurverbinding over het nieuwe ecoduct anders niet goed gaat 
werken. De VBAH denkt daar heel anders over. 
Als de bodem zo diep wordt afgegraven bestaat er gevaar dat de beschermde provinciale aardkundige 
waarden worden aangetast, aldus de VBAH. Met name het micromilieu en de kleine verschillen in de 
bodemgesteldheid zijn snel verstoord. De provincie heeft niet voor niets hier een beschermende status 
opgelegd. De provincie erkend dat de aantasting ook gebeurt, maar denkt dat de schade minimaal zal zijn. 
Voor de aanleg van een aantal poelen en waterpartijen in Anna’s Hoeve moet nog veel dieper gegraven 
worden tot zelfs 420 cm diep. Hiervoor heeft de provincie een ontheffing moeten aanvragen en GS hebben 
die toegezegd. De VBAH denkt dat dit soort aantastingen een precedent werking kunnen hebben. Het is het 
begin van het einde. 
De provincie en GNR geven aan dat met de afgraving vuile grond wordt afgevoerd en dat zo de natuur 
hersteld wordt. De VBAH verbaast zich hierover, “In geheel Nederland is sprake van bodemverontreiniging 
door luchtverontreiniging, vroeger door lood van uitlaatgassen, fabrieken, houtstook en nu vooral stikstof. 
Na afgraven gaat dat gewoon door”. De vraag is of de verontreiniging in Monnikenberg (fosfaat) schadelijk 
is voor de volksgezondheid. Daar is meestal geen sprake van wanneer de grond niet verstuift en goed is 
afgedekt, bijvoorbeeld met een weiland zoals op Monnikenberg. De vraag is dan of de verontreiniging wel 
de echte reden is om te gaan afgraven? 
De VBAH maakt zich grote zorgen om de afgravingsplannen. Er is namelijk geen enkele informatie van de 
huidige natuurwaarden van het weiland en de akker. Welke planten en dieren maken er gebruik van? 
Welke zullen verdwijnen als er afgegraven wordt? Hierover is bij de ontheffing niets vermeld. Bekend bij 
GNR en provincie is natuurlijk wel dat er dassen zijn die in 2019 twee jongen kregen. Verdwijnen weiland 
en akker dan is daarmee ook het belangrijkste voedselgebied van de dassen opgerold. Voedselgebrek zal er 
eerst toe leiden dat er geen voortplanting meer is en de kans is groot dat alle dassen zo verdwijnen. 
Het omzetten van weiland en akker naar een (mogelijke) heide is bovendien een grote aanslag op de 
landschappelijke en culturele waarden van het eeuwenoude landgoed. Nergens in het Gooi is een landgoed 
met beukenbossen en een heide daartussen. 
 
Tenslotte: Als het weiland en akker niet worden afgegraven, wat gaat er dan fout bij de verbinding via het 
nieuwe ecoduct? Welke dieren zullen dan niet kunnen passeren? Is het ecoduct dan een mislukking? 
 
Voor de redactie 
Klik hier voor gehele rapport Zienswijze van de VBAH  
Nadere informatie is verkrijgbaar bij: 

- Danny van Kooi, voorzitter VBAH, 06-51096050, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl 
- Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06-33318985,  jelleharder@hetnet.nl 
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