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Aan: 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
Postbus 2095 
1620 EB Hoorn 
postbus@odnhn.nl 

Van: 
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 
p/a J. Harder, Oude Amersfoortseweg 56, 1213 AE Hilversum, 06-33318985 
jelleharder@hetnet.nl 

Betreft:  
Zienswijze Ontwerpbesluit Wnb-de Soorten 
Provincie Noord-Holland, Locatie:  Anna's Hoeve en Monnikenberg, Hilversum en Laren 

Datum gepubliceerd: 
7-1-2021

Zaaknummer:  
OD.311362 bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

Datum: 18-2-2021 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een ontwerpbesluit genomen om een ontheffing  
te verlenen van de verbodsbepalingen in het kader van de Wet natuurbescherming ten behoeve van 
project Voltooiing Groene Schakel in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en landgoed Monnikenberg. 

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van grondwallen, natuurontwikkeling in Anna's Hoeve 
en Monnikenberg, herstructurering parkeerterreinen, de herinrichting van de bergen bij Anna's 
Hoeve en aanleg van verschillende paden. 

Woord vooraf 
Op 22-4-2020 werd het Arcadisrapport versie 11 maart 2020 ontvangen.  
Het is opmerkelijk dat aan de ontvangers van het Arcadis rapport niet gevraagd wordt om een 
inhoudelijke reactie. Men werd het volgende verzocht te doen: “Graag willen we (wel) uw suggesties 
voor extra natuurmaatregelen in het project ontvangen”.  
Meer niet dus! Je mag suggesties doen over dingen die je mist. Dat is wel erg vreemd voor een 
dergelijk uitgebreid rapport met verregaande ingrepen en gevolgen! De democratie, de 
betrokkenheid van burgers, burgerparticipatie volgens de overheid, lijkt de VBAH hiermee niet 
gediend. De provincie die het rapport verspreidde beloofde schriftelijk tot tweemaal toe dat er op 
ingezonden informatie een reactie van de provincie zou volgen. Ook na herhaalde vragen bleef die 
beloofde reactie uit. Een grote teleurstelling voor degene die de moeite hebben genomen het 
rapport te bestuderen en een reactie naar de provincie te sturen. 
Inmiddels is een nieuwe versie verschenen op 17 april 2020. 
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1. Afgraven weiland en akker voor grondwallen?

Het Arcadisrapport gaat er vanuit dat de akker (2,5 ha) en het weiland (5 ha) in landgoed 
Monnikenberg worden afgegraven om er een heidegebied van te maken. Hiermee wordt nog steeds 
voortgeborduurd op wat eerder ook in andere rapporten is vermeld. Nadat de VBAH hiervan in 2017 
op de hoogte kwam is er steeds in zienswijzen, bezwaren en hoorzittingen verweer tegen gevoerd. 
De VBAH werd hierbij ondersteund door de Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi. 
Op de schriftelijke verweren van de VBAH en de Dassenwerkgroep over het afgraven van het 
weiland en akker en dat die grond bestemd zou worden voor de grondwallen langs de HOV busbaan 
en Verlegde weg over Anna’s Hoeve is nimmer inhoudelijk gereageerd door de provincie Noord-
Holland en/of het Goois Natuurreservaat (GNR). Provincie en GNR zwegen dit onderwerp en het 
daarmee samenhangende leefgebied van de dassen dood. Een overleg over weiland, akker en de 
gevolgen voor de dassen tussen enerzijds provincie + GNR en anderzijds VBAH + Dassenwerkgroep 
werd stelselmatig uit de weg gegaan en is er dus nooit geweest. 

Op 22-8-2017 was er een hoorzitting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 
Roermond. Daarbij aanwezig een zeer belangrijke vertegenwoordiger namens de provincie en een 
ecoloog van bureau Tauw. Aanwezig namens de VBAH de voorzitter en de ecologisch adviseur van de 
VBAH. De zitting werd begeleid door een jurist van de RVO. O.a. werd het afgraven van weiland en 
akker met als doel de grond te gebruiken voor de geplande grondwallen ter sprake gebracht door de 
VBAH. De vertegenwoordiger van de provincie reageerde hier op met de uitspraak (citaat) “Het is 
helemaal niet bekend waar die grond vandaan moet komen. Het (VBAH: de grond voor de 
grondwallen) kan overal vandaan komen, misschien wel uit Limburg” (bron: geluidsopname van de 
hoorzitting, 56.20 min en 58.13 min). Deze uitspraak staat op de opnameband die de RVO ten tijde 
van het gesprek heeft gemaakt en welke in het bezit is van de VBAH. Met die uitspraak ontkende de 
provincie dat de grond van het weiland en akker met zekerheid bedoeld was voor de grondwallen. In 
latere gesprekken, mailberichten, reacties op zienswijzen en bezwaren van de VBAH is die uitspraak 
nooit tegengesproken. Uit rapporten blijkt echter steeds weer dat het ontkennende verhaal niet 
klopt.  

1.1. Afgraven van groot maatschappelijk belang? 
Met betrekking tot de gronden van het weiland en de akker die de provincie wil gebruiken om er 
grondwallen voor de HOV van te maken zit er nog een soort ‘addertje’ onder het gras. Hoe langer de 
provincie volhardt in het afgraven van het weiland, des te langer zal hiertegen verzet zijn. Dit kan er 
toe leiden dat, indien bijvoorbeeld om wettelijke redenen besloten moet worden dat weiland en 
akker niet mogen worden afgegraven, er een situatie ontstaat waarbij de provincie probeert om 
noodmaatregelen te nemen om op tijd aan voldoende grond te komen voor de grondwallen.  
Het kan dan echter niet zo zijn dat de provincie gaat betogen dat het afgraven “van groot 
maatschappelijk belang” is voor het HOV project!  
De VBAH heeft de provincie hierop vaak genoeg (vanaf 2017) aangesproken dat dit onwenselijk is. De 
provincie wist dus al in een vroeg stadium dat er verzet zou zijn tegen het afgraven van weiland en 
akker. De provincie heeft al meer dan vier jaar de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden en 
rekening te houden met ‘plan B’, het scenario dat de grond van elders moet komen. Het is 
bovendien zo dat er geen belemmeringen zijn om grond van elders te gaan gebruiken, alternatieven 
zijn altijd mogelijk. Het motief ‘van groot maatschappelijk belang’ kan slechts in uitzonderingen 
worden toegepast als er geen enkele andere oplossing mogelijk is. Dat is hier niet aan de orde. 

De provincie is verantwoordelijk voor het HOV project. De provincie is ook verantwoordelijk voor het 
project Voltooiing Groene Schakel (VGS). Beide projecten hebben ook raakvlakken met elkaar. De 
provincie is dus altijd volledig op de hoogte geweest van haar eigen plannen om de grond voor de 
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grondwallen te gaan gebruiken. Het maakt in die zin niet uit bij welk project het afgraven en afvoeren 
van de grond is ondergebracht. 
Zou toch worden overgegaan tot afgraven van weiland en akker dan is dit in strijd met de Wet 
natuurbescherming. De Raad van State heeft over het belang van foerageergebied voor de dassen in 
de regio en omgeving al een paar keer een uitspraak gedaan, voorbeelden:  
- De gemeente Baarn werd door de Raad van State verplicht meer beschermende maatregelen te

nemen voor het foerageergebied in een plan voor o.a. een theehuis op landgoed Pijnenburg.
- De Raad van State heeft in 2015 een streep gezet door het bestemmingsplan Bedrijventerrein

Leersum. De RvS was niet akkoord met de vernietiging van dassenfoerageergebied.

1.2. Economisch belang afgraven, bezuiniging? 
Speelt een lage kostprijs van weiland en akker misschien een rol voor het HOV project, omdat anders 
de grond van elders tegen een hogere prijs moet worden aangevoerd? De VBAH is er van overtuigd 
dat dit de doorslaggevende factor is. Er is mogelijk een natuurbelang aan te voeren dat er een 
(vochtig) heideveld gerealiseerd moet worden, maar dat begint steeds meer op een 
afleidingsmanoeuvre te lijken. Ook de bewering dat het heideveld van groot belang is voor de 
doelsoorten van de ecologische verbinding ecoduct – faunatunnel A27, dat deze anders niet goed 
werkt, is een schijnargument (En ook: De veronderstelde voordelen van de natuurontwikkeling zijn 
voor het project VGS niet van belang (doelsoorten, zie hoofdstuk 3). De verwachting dat er na 
afgraving een heideveld ontstaat is zeer onzeker en twijfelachtig, gezien andere vergelijkbare 
projecten in de regio (Cruysbergen, Laarder Wasmeer, Hilversums Wasmeer). Hoofdstuk 2 gaat hier 
nader op in. 

In Voltooiing de Groene Schakel, Projectplan Provincie Noord-Holland BU/BG 8 februari 2018, versie 
1.0 bevindt zich Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel 
(SOK). De SOK is volgens pag. 10 van het hiervoor genoemde document ondertekend op 1 juni 2017. 
Op pag. 7 van de SOK is bij 6.5 het volgende te lezen:  
“In de kostenraming wordt er van uitgegaan dat grondkosten tot een bedrag van € 940.000,- ex btw 
kan worden bespaard doordat grond die vrijkomt bij de beoogde natuurontwikkeling (VBAH: 
gedoeld wordt op afgraven weiland en akker) kan worden hergebruikt voor de realisatie van de 
grondwallen”. 

Uit deze informatie zijn twee zeer belangrijke conclusies te trekken: 
1. Het is overduidelijk dat met het afgraven van weiland en akker de provincie hoopt een groot

bedrag van € 940.000,- ex btw te kunnen besparen. Niet voor niets dat er constructies bedacht
zijn die de noodzaak van het afgraven zouden moeten ondersteunen.
Hier is dus het economische model leidend geworden boven het natuurbelang, landschappelijke
belang en cultuurhistorische belang. Er lijkt hiermee sprake te zijn van zogenaamde
natuurontwikkeling met als doelmerk een groot financieel voordeel te behalen. Dat is op zijn
minst een twijfelachtige constructie te noemen.

2. In hoofdstuk 1. ‘Afgraven weiland en akker voor grondwallen?’ is melding gemaakt van de
hoorzitting op 22-8-2017 bij de RVO in Roermond. De VBAH herhaalt hier nog eens de uitspraak
van de belangrijke provinciale vertegenwoordiger over het bestemmen van de af te graven grond
(citaat): “Het is helemaal niet bekend waar die grond vandaan moet komen. Het (VBAH: de
grond voor de grondwallen) kan overal vandaan komen, misschien wel uit Limburg”.
Het geeft te denken dat enerzijds, na een voorafgaand uitgebreid overlegproces waar de
provincie een belangrijke speler in is, in een samenwerkingsovereenkomst op 1-6-2017 wordt
vastgelegd dat de af te graven grond bestemd wordt voor de grondwallen bij het HOV. Maar dat
anderzijds op 22-8-2017 een zeer belangrijke vertegenwoordiger namens de provincie een
geheel ander geluid laat horen. Bovendien werd deze informatie nadien nog af en toe herhaald.
Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft zich over deze afspraak nooit uitgelaten, het onderwerp
werd vermeden.
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1.3. De begroting van afgraven nader bekeken 
De kostenraming van de provincie noemt € 940.000,- ex btw als kostprijs. De VBAH heeft navraag 
gedaan bij een belangrijke aannemer wat de prijs zou zijn bij de uitvoering van het graafwerk. 
Deze grote aannemer noemt als actuele prijs circa € € 310.000,-. Zie Bijlage 1 voor de berekening. 
Zeer opvallend is het grote verschil tussen wat de provincie in haar begroting heeft gezet en wat een 
grote aannemer als actuele prijs berekent, dat is namelijk € 940.000,00 – 310.000,00 = € 630.000,00. 
 
De vraag is waar dat grote verschil vandaan komt? 
De VBAH gaat er van uit dat het verschil te maken heeft met de mogelijkheid dat de provincie de 
grond misschien wel met vrij grote zekerheid van elders zou moeten aanvoeren. Ook aan te duiden 
als plan B?  Die gedachte klopt met meerdere verklaringen van de provincie “dat de grond overal 
vandaan kan komen”, zoals hiervoor al toegelicht is. De provincie heeft er in haar begroting rekening 
mee gehouden dat de grond van elders kan/moet komen.  
Wat de VBAH betreft is dat al vanaf 2017 duidelijk gemaakt door de VBAH en de Dassenwerkgroep 
Utrecht & ’t Gooi dat dit inderdaad moet gebeuren. 
De provincie heeft het er echter op aan laten komen dat de grond gewoon, zoals de handigste 
oplossing voor de provincie (en het GNR) kan zijn, weggegraven wordt op het weiland en akker. Met 
het verzet daartegen van VBAH en Dassenwerkgroep heeft men niets gedaan. Nooit is er een reactie 
geweest op de bezwaren van de VBAH en de Dassenwerkgroep. Nooit heeft de provincie of het GNR 
hierover een gesprek voorgesteld. Men is het overleg bewust uit de weg gegaan. De provincie heeft 
de burgers, die zich inspannen met de gewenste burgerparticipatie, domweg genegeerd. 
Kennelijk heeft de provincie geen boodschap aan burgers die hun mening geven. 
 
Voor de VBAH en de Dassenwerkgroep is maar een reactie van de provincie mogelijk: de grond 
elders aankopen, het geld ervoor is beschikbaar! De provincie heeft met die mogelijkheid zelf ook 
terdege rekening gehouden gezien de hoogte van het gereserveerde bedrag. De provincie zal 
hiermee haast moeten maken om niet nog meer vertraging in het HOV project op te lopen.  
Vraag: Hoe wordt de waarde van de af te graven grond aan het GNR gecompenseerd? 
 
Op pag. 5 van de Samenwerkingsovereenkomst SOK is bij 5.4 het volgende te lezen: 
…. ‘De afstemming dient erop gericht te zijn dat de grond die bij de uitvoering van het project 
Voltooiing Groene Schakel vrij komt ten zuiden van het spoor, kan worden getransporteerd — over 
de ruwbouw van de natuurverbinding van de Natuurbrug Anna’s Hoeve — naar de noordzijde van 
het spoor om daar grondwallen te kunnen realiseren’. ‘Indien op enig moment blijkt dat het 
grondtransport via deze route niet goed mogelijk is, zal de Projectmanager zo spoedig mogelijk 
voorstellen doen voor een alternatieve transportroute en/of voor aanpassing van de planning’. 
Uit deze opmerking is de conclusie te trekken dat ook in organisatorische zin er oplossingen zijn om 
grond van elders - zelfs op een later moment waarbij het ecoduct al helemaal gereed is - naar de 
locaties te brengen waar de grondwallen moeten komen. 
Voeg deze informatie en de informatie dat er naar de inschatting van de VBAH rekening is gehouden 
met de aankoop van de grond elders (plan B), dan is er geen enkele belemmering om de grond ook 
daadwerkelijk van een andere locatie te betrekken. De noodzaak om dat juist van weiland en akker 
te verkrijgen is niet aan de orde. Om dezelfde redenen is hiervoor geen enkel groot maatschappelijk 
belang aan te voeren. 
 
 

2. Nieuw heidegebied noodzakelijk voor ecologische verbindingszone? 
 
Uit gesprekken met een medewerker van het GNR komt naar voren dat het voor de ecologische 
verbindingszone tussen enerzijds de oostkant van de A27 en anderzijds de noordkant van het 
ecoduct nodig is van het weiland en akker een heidegebied te maken. Dat zou goed zijn voor de 
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migratie van heide minnende dieren die via de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi, in feite van zuid 
naar noord en omgekeerd, zich verplaatsen. Dat zou ook beter zijn voor de biodiversiteit (zie 
hoofdstuk 3). In het ‘Natuur- en landschapsplan Landgoed Monnikenberg’, opgesteld door GNR en 
vastgesteld op 26-11-2015 (19 pag.), komen we die uitleg niet tegen. Het woord ‘biodiversiteit’ komt 
in het rapport ook niet voor. 
Een woordvoerster van de provincie deed er nog een schepje bovenop: “Dat weiland en akker heide 
moeten worden is nodig om het ecoduct over de spoorlijn en de faunatunnel onder de A27 goed te 
laten functioneren” (Dassen zullen verdwijnen, De Gooi- en Eemlander, 8-4-2020).  
Reactie VBAH:  
Naar de mening van de VBAH is migratie via de route ecoduct – faunapassage A27 een goede 
gedachte. Echter, dat hiervoor ook het weiland en de akker eerst veranderd moeten worden in een 
heideveld is een opmerkelijke gedachte. Waar is dat op gebaseerd? De ecologische verbinding 
terplekke verloopt van de oostkant van de A27 via de faunatunnel rechtstreeks naar het ecoduct. 
Daarvoor is nota bene een heel groot stuk bos omgezaagd! Dieren die passeren zullen er weinig 
behoefte aan hebben om eerst een grote omweg richting nieuwe heide te maken alvorens het 
ecoduct over te gaan. Als u van Laren naar Hilversum moet, rijdt u toch ook niet via Blaricum?  
 

2.1. De maakbare natuur 
Op het landgoed Monnikenberg is nooit heide geweest. Het weiland is al zichtbaar op een militaire 
kaart van 1873. Vóór die tijd was het gebied - zoals in die tijd grote delen van het Gooi - grotendeels 
heideveld, met waarschijnlijk ruigte en zandverstuivingen; ook wel ‘woeste grond’ genoemd. Daarin 
lag het Monnikenwater, een heideven. Indien de gedachte is dat het ven weer ‘hersteld’ moet 
worden naar het oppervlak van de ondoorlatende laag dan is de eerste vraag: is het ven ooit zo groot 
geweest? Is er een mogelijkheid dat het wateroppervlak van het ven bijna altijd kleiner is geweest? 
De bewijzen dat het ven in vroeger tijden even groot is geweest als de ondoorlatende laag zijn niet 
aanwezig bij de beschikbare informatie van het ontwerpbesluit.  
De redenering dat het ven weer hersteld 
moet worden ‘naar wat het vroeger was’ is 
een eenzijdige benadering. Zo zou dan ook 
gezegd kunnen worden dat bij dat herstel 
hoort dat de bossen op het landgoed 
worden verwijderd en dat er een heideveld 
met ruigte en zandverstuiving moet komen. 
Als overheid, natuurbeheerder moeten we 
niet te gemakkelijk doorschieten en bezig 
zijn met de ‘maakbare’ natuur. Meer 
aandacht voor de reeds aanwezige natuur  
en natuurwaarden en deze met de 
beschikbare geldelijke middelen 
onderhouden en beheren is al moeilijk 
genoeg. Wees zuinig op de kwalitatieve 
natuur die er al is. 
 

2.2. Heideveld, hoe realistisch is dat? 
Bij dit onderwerp is het noodzakelijk te wijzen op Bijlage 2: Zienswijze Ontwerpbesluit ontheffing 
PMV, aardkundige monumenten, 2020-16 AM, Groene Schakel PNH (20 pag.). Deze zienswijze is 
opgesteld door de VBAH en ingediend op 24-12-2020 bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
Bijlage 2 moet beschouwd worden als te zijn ingelast bij deze zienswijze voor zaaknummer 
OD.311362. Bij gelegenheid worden onderdelen daaruit herhaald en/of nader toegelicht, aangevuld. 
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In Bijlage 2, paragraaf D.2.5. ‘Weiland als doodlopende afslag’ wordt o.a. vermeld dat op het 
landgoed Monnikenberg nooit heide is geweest. Het weiland is een op zichzelf staand habitat. 
Cultuurhistorisch van betekenis gezien de ouderdom van het landgoed en weiland. 
Bij de VBAH en niet alleen bij de VBAH worden grote vraagtekens gezet bij de haalbaarheid om het 
weiland en de akker te veranderen in een (vochtige) heide. Bij het Hilversums Wasmeer, het Laarder 
Wasmeer en Cruysbergen zijn eerder zeer grote oppervlakken afgegraven. Van heideontwikkeling is 
na (tientallen) jaren nauwelijks sprake. Aan de oostkant van de faunatunnel A27 zijn circa 5 jaar 
geleden grote vergravingen gedaan. Ook hier was het plan dat er zowel vochtige heide als droge 
heide moet komen. Ondanks uitzaaien van heidezaden is na al die jaren hiervan zeer weinig terecht 
gekomen. Andere planten nemen de plaats in waar heide bedacht was. Vrijwilligers zijn druk bezig 
om o.a. de opslag van jonge boompjes te verwijderen. De kans dat dit intensieve onderhoud 
tientallen jaren kan duren is niet denkbeeldig gezien de opslag in de genoemde gebieden met 
pijpenstrootje, pitrus, haakmos en jonge boompjes. Hoelang zullen vrijwilligers hiertoe bereid zijn? 
De kans dat het heideveld mislukt is vele malen groter dan dat het een succes wordt. Het resultaat is 
dan dat een waardevol en zeer oud landgoedweiland is verdwenen. Een onomkeerbare situatie! 
 
‘Over doelmatigheid van ontgronding van grasland en boekweitakker op het landgoed 
Monnikenberg bij Hilversum door het Goois Natuurreservaat’ (54 pag.) is op 29-1-2021 een aparte 
notitie verschenen van de hand van de heer Mr. Drs. P.B.Ph.M. (Pieter) Bogaers, vegetatiekundige, 
plantenfysioloog van de intacte plant, milieu- en landschapsbioloog, oud-advocaat bestuursrecht 
(1986-2017). (Bijlage 3). Deze bijlage moet beschouwd worden als te zijn ingelast bij deze zienswijze 
voor zaaknummer OD.311362. De bijlage gaat o.a. in op de belangrijkste oorzaak, stikstofneerslag,  
van de mislukkingen om heideontwikkeling te krijgen in door het GNR afgegraven gronden zoals 
Hilversums Wasmeer, het Laarder Wasmeer en Cruysbergen. De bijlage geeft daarmee 
ondersteuning aan de onhaalbaarheid van een kwalitatief goed heidegebied na afgraven van akker 
en weiland in Monnikenberg. Nut en noodzaak van afgraven wordt daarmee weersproken. Dat de 
neerslag van stikstof niet alleen effect heeft op de Natura 2000 gebieden in Nederland is algemeen 
bekend. Door de VBAH is een overzicht gemaakt welke stikstofbronnen zich in de directe omgeving 
van Anna’s Hoeve en Monnikenberg bevinden. (Bijlage 4. Verzoek tot Handhaving aan 
Omgevingsdienst NHN i.v.m. stikstofuitstoot, 22-11-2019, (8 pag.). 
 

NB: In geheel Monnikenberg is alleen onder het weiland en akker nog een intacte podzol laag. De 

rest is in het verleden vergraven. 
Het weiland en de akker in Monnikenberg zijn uit oogpunt van de cultuurhistorie het bewaren 
waard. Het weiland is voor zover bekend het nog enige weiland aan de randen van Hilversum. Een 
enkele akker zien we aan de westkant van Hilversum in het Corversbosch. Aan de noordkant is er nog 
de akker op de Aardjesberg. Maar aan de zuid- en oostkant is de enige akker, die in Monnikenberg.  
De laatste restanten van het vroegere Hilversum met engen en wat weilandjes. De moeite van het 
bewaren waard! 
 
 

3. Werking Ecoduct – Faunatunnel A27, afgraven voor de doelsoorten? 
 
In Bijlage 2 is onder paragraaf D.2.1. ‘Stapstenen’ op verschillende manieren uitgebreid ingegaan op 
het begrip ‘stapstenen’ en het nut daarvan. (Van der Grift, E.A., februari 2019, Alterra rapport 2934). 
De VBAH stelde vast dat De Groene Schakel door Alterra als functioneel kan worden beschouwd. Van 
groot belang hierbij is dat het weiland en de akker op geen enkele manier door Alterra als 
onderdeel daarvan worden genoemd. 
 
Voor het afgraven van weiland en de akker met het idee dat deze een onmisbaar onderdeel zouden 
zijn van de fauna migratiezone ecoduct – faunatunnel A27 is in Bijlage 2 bij D.2.6. een uitgebreide 
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beschrijving gegeven van de belangrijkste route die van belang is voor alle doelsoorten die door 
Alterra genoemd zijn (tabel 3.2, pag. 19). Aanvullend op Bijlage 2 volgen hieronder nadere 
opmerkingen over de amfibieën en de heivlinder uit tabel 3.2. van het Alterrarapport 2934. 
 

3.1. Kamsalamander 
Van de vijf soorten amfibieën die hier genoemd worden is de kamsalamander de belangrijkste. 
De kamsalamanders komen in Monnikenberg voor in het Monnikenwater en de grote poel aan de 
noordkant net buiten het weiland. Beide waterpartijen zijn onderling te beschouwen als stapstenen 
voor elkaar en ook als stapstenen naar de nieuwe poelen die op korte afstand aanwezig zijn en er 
nog komen in de verbindingszone ecoduct – faunatunnel.  
De afstand tussen deze twee wateren is ongeveer 225 meter. Volgens het in Bijlage 2 aangehaalde 
Alterrarapport (Van der Grift, E.A., februari 2019, rapport 2934) wordt op pagina 29 in tabel 4.1 
vermeld dat de afstand tussen twee stapstenen voor amfibieën maximaal 500 meter is. In die tabel 
wordt echter voor de kamsalamander geen afstand genoemd. Maar van deze soort is bekend dat ze 
zich over honderden meters kunnen verplaatsen, m.a.w. de overbrugging van 225 meter is geen 
enkel probleem. En ook niet voor de andere amfibiesoorten.  
Opgemerkt wordt dat de VBAH in Bijlage 2 bij paragraaf D.2.4. een voorstel heeft gedaan om het 
huidige ven te vergroten van circa 0,2 ha naar 0,5-0,65 ha met een plas-dras zone aan de oevers. Dit 
komt alle amfibieën en veel andere watergebonden dieren als libellen ten goede. 
Met deze toelichting zal het duidelijk zijn dat het Monnikenwater en de poel aan de noordzijde van 
het weiland al voldoen aan de eisen die normaal gesteld worden aan een verbindingszone voor 
amfibieën. 
 

3.2. Heivlinder 
Als enige insectensoort wordt in de doelsoortenlijst de heivlinder genoemd. Volgens het in Bijlage 2 
aangehaalde Alterrarapport (Van der Grift, E.A., februari 2019, rapport 2934) wordt op pagina 19 in 
tabel 4.1 de heivlinder ingedeeld bij de groep ‘droog microklimaat’. Als biotooptype wordt vermeld: 
‘droog grasland en droge heide’. Vervolgens wordt op pagina 21 genoteerd: De ontwikkeling van 
heide - nat of droog - is van groot belang beoordeeld. Er zijn relatief veel doelsoorten die deze 
biotoop (mede) benutten. De heivlinder is zelfs volledig afhankelijk van dit biotooptype. 
In het voorgaande ontstaat nu een tegenstelling. Is de heivlinder nu afhankelijk van een natte heide 
of niet? Uit tabel 4.1 blijkt juist het tegendeel. Het plan is echter om het weiland af te graven en er 
een natte heide van te maken. Voor de heivlinder lijkt dat dus niet noodzakelijk te zijn. 
 
De heivlinder wordt niettemin opgevoerd als een erg belangrijke soort die anders geen gebruik kan 
maken van de ecologische verbinding faunatunnel A27 - ecoduct. Niets is minder waar, de soort 
hoort thuis op droge schrale graslanden en droge heide en zelfs zandverstuivingen. 
Op een verspreidingskaart bij de Vlinderstichting zijn de kust met de duinen en de Veluwe als heel 
belangrijke gebieden te zien (figuur 1). Op de ingezoomde kaart met het Gooi en omgeving 
Amersfoort is duidelijk waar de laatste vijf jaar de heivlinder is vastgesteld. Er is een ontbrekende 
schakel tussen beide regio’s. Met behulp van de verbinding ecoduct - faunatunnel A27 en 
verdergaand aan de oostkant van de A27 kan de soort op termijn migreren via die route. Voorwaarde 
hierbij is dat aan die oostkant heidestapstenen worden gecreëerd zoals in Bijlage 2 bij D.2.6., pag. 
14-16 door de VBAH is voorgesteld naar een plan van GNR, Natuurmonumenten, Stichting Het 
Utrechts Landschap en SBB (Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug, oktober 2003). 
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Figuur 1. Links de verspreiding van de heivlinder in 2016 t/m 2020 in Nederland (bron 
Vlinderstichting). Rechts ingezoomd voor 2016 t/m 2020 op een deel van de Heuvelrug met het Gooi 
en omgeving Amersfoort (bron: Waarneming.nl). 
 

3.3. GNR: andere doelsoorten en andere doelen? 
In Bijlage 3 (Bogaers, 29-1-2021) spreekt de senior-beleidsmedewerker natuur, landschap en 
recreatie van het Goois Natuurreservaat zijn verwachting uit over de voordelen van het afgraven van 
het weiland. Citaat op pag. 10: “Dan ontstaat er weer ruimte voor natte heide soorten zoals 
dopheide, klokjesgentiaan, zonnedauwsoorten, witte en bruine snavelbies en veenpluis en wollegras 
en bijbehorende insecten zoals bijvoorbeeld de moerassprinkhaan, diverse witsnuitlibellensoorten en 
vele andere”. Diersoorten van de Alterra doelsoortenlijst werden door de beleidsmedewerker niet 
genoemd. 
De door de beleidsmedewerker genoemde planten en insecten zijn dus niet opgenomen in de 
doelsoortenlijst van de ecologische verbindingszone, inclusief de stapstenen. In de discussie en 
besluitvorming spelen ze daarom geen rol. 
Met deze uitspraak lijkt het er steeds meer op dat voor het GNR het afgraven als belangrijkste doel 
heeft genoemde soorten in Monnikenberg te krijgen. Met de beweringen dat het afgraven 
noodzakelijk is voor de juiste werking met de juiste doelsoorten van de ecologische verbindingen in 
de Groene Schakel hebben de door de beleidsmedewerker genoemde soorten niets te maken. Het 
zou niet meer kunnen zijn dan een bijkomstigheid. De gelegenheid die de provincie probeert te 
benutten om goedkoop aan grond te komen voor de grondwallen komt het GNR goed uit om te 
proberen wat andere soorten in het gebied te krijgen. Met de werking van het ecoduct en de 
faunatunnel heeft het niets vandoen. 
 
Andere informatie op pag. 11 van Bijlage 3 geeft verdere ondersteuning aan die gedachte. De 
beleidsmedewerker, citaat: 
“In de afweging om deze ontwikkeling te omarmen, speelt de relatieve zeldzaamheid van natte heide 
levensgemeenschappen in het Gooi een rol. Alhoewel de natte heideplekken verspreid zijn in het Gooi 
en er geen sprake is van een samenhangend netwerk, vinden wij het toch zinvol zoveel mogelijk 
plekken die zich er voor lenen, te benutten. Al die afzonderlijke plekken zijn op zich zelf kwetsbaar 
voor bedreigingen. Zoveel mogelijk plekken goed inrichten en beheren draagt bij aan verminderde 
kwetsbaarheid en duurzame instandhouding van de biotoop natte heide met alle soorten die daarbij 
horen. Een versterking van de biodiversiteit dus”. (vette tekst van VBAH). 
Deze toevoeging van de beleidsmedewerker is op zichzelf waardevol, maar legitimeert niet om dan 
maar het hele weiland van 5 ha af te graven. Een dergelijke geïsoleerd liggend natuurelement zal 
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ook geen onderdeel zijn van de ecologische verbindingszone tussen het Gooi en de Heuvelrug. Dat 
is hiervoor ook geen groot maatschappelijk belang. 
 
Opmerking VBAH:  
Toename van biodiversiteit kan nooit een doel op zich zijn. Heide en zeker vochtige heide zijn in de 
context van Monnikenberg op te vatten als gebiedsvreemd en daarmee onwenselijk. 
 

4. Twee opties bij herstel Monnikenwater 
 
De insteek van het GNR is dat akker en weiland weinig biodiversiteit bieden. De akker wil het GNR 
met 100-140 cm afgraven en het weiland eveneens met 100-140 cm. Doel is om er heide van te 
maken, omdat zoals het GNR zegt, dit meer biodiversiteit oplevert. In die vergelijking noemt het GNR 
dat alleen dassen van weiland en akker gebruik maken en van de heide weet men een aantal 
insecten- en plantensoorten te noemen. Volgens het GNR is er voor de dassen op Monnikenberg en 
ook daarbuiten genoeg voedsel aanwezig. Bovendien wordt twee derde deel van de akker niet 
afgegraven maar als bemest weiland ingericht zodat er veel regenwormen voorkomen. 
Reactie VBAH:  
Deze opstelling is naar de mening van de VBAH appels met peren vergelijken. Ieder biotoop heeft zijn 
eigen bijbehorende flora en fauna die onderling verbonden en afhankelijk van elkaar zijn. Ieder 
biotoop heeft ook zijn eigen bijzonderheden die soms elders niet aanwezig zijn. 
Met de gedachtegang van het GNR raakt het GNR op glad ijs. Als inrichting of instandhouding van 
gebieden slechts afhankelijk wordt gemaakt van het aantal soorten wat er zou kunnen voorkomen - 
de vraag hierbij is heeft het GNR al grondig vastgesteld welke soorten er nu zijn? - dan worden met 
deze insteek straks nog veel meer biotopen om zeep geholpen in de hoop dat ‘nieuwe natuur’ meer 
oplevert. Dat lijkt een gevaarlijke route die niet gebruikt moet gaan worden. (NB: Akker en weiland 
vormen leefgebied voor insecten, vogels, zaadeters, en ook dassen, reeën, mollen en 
vertegenwoordigen daarmee een belangrijke natuurwaarde). 
 
Genoemd wordt dat het ven ‘hersteld’ moet worden. Dit is een ver overtrokken gedachte. Het ven is 
er al sinds jaar en dag met een waardevolle omvang in het landschap. Circa 150-170 jaar geleden 
heeft het ven de omvang gekregen die het nu heeft. Daarvoor was het ven wat langer, maar niet 
breder. In figuur 2 is te zien dat het Monnikenwater de afgelopen 170 jaar nauwelijks in oppervlak is 
veranderd. Geen bezoeker heeft zich er ooit aan gestoord dat het ven te klein zou zijn en dat het 
weiland hier niet thuis zou horen. 
 

1850 1900 
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Figuur 2. Het oppervlak van het Monnikenwater in de afgelopen 170 jaar. 
Rond 1850 en daarvoor is het Monnikenwater mogelijk wat langer van lengte geweest dan daarna. In 
de breedte lijkt er nauwelijks enige verandering te zijn geweest. (Bron: www.topotijdreis.nl). 
 
Wat hersteld moet worden is de jarenlange verwaarlozing van het ven. Dat is goed zichtbaar door de 
enorme groei van struiken en bomen rondom het ven (figuur 3). Door alle hoge begroeiing valt er te 
weinig licht op het wateroppervlak wat nadelig is voor al het waterleven, waaronder de in Noord-
Holland zeldzame kamsalamanders. Gelukkig hebben vrijwilligers van de VBAH in 2019 een deel van 
die begroeiing verwijderd zodat er weer licht valt op het wateroppervlak. Een oeverrand die bestaat 
uit bosontwikkeling, zoals nu het geval is, zal die flora en fauna niet opleveren!  

 
Figuur 3. De verwaarlozing van het ven is o.a. te zien aan de enorme groei van struiken en bomen 
rondom het ven (5-5-2019). 
 
Dat een ven eens in de zoveel jaar voor een deel uitgebaggerd moet worden hoort bij het reguliere 
onderhoud, maar ook dat is verwaarloosd door het GNR. Zou dat wel op orde zijn dan was een 
(dikke?) voedselrijke baggerlaag afwezig en de waterkwaliteit naar verwachting al sterk verbeterd.  
 

4.1. Optie 1: Plan GNR door afgraven weiland; en visualisatie mogelijk resultaat  
Met het afgraven van het weiland gaat het om het hele weiland. Bij het afgraven gaat het om 51.000 
m3 grond. Het huidige Monnikenwater met aan de randen een soort ringdijkje van 20-30 cm hoog 
blijft onaangeroerd. Het Monnikenwater ligt min of meer ‘middenin’ het weiland (figuur 4). 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 4. Huidige situatie van het weiland aan de rand van het Monnikenwater. De bosrand is noord. 
 
Op het dijkje is door achterstallig onderhoud en op het grootste deel een rijke begroeiing van 
struiken en wat bomen. Waar dat ontbreekt is het gevolg van werkzaamheden door de Bosploeg van 
de VBAH. Op de voorgrond zijn grote pollen pitrus te zien. Deze pitrus bevindt zich in het weiland aan 
drie zijden aan de buitenrand van het water. Alleen aan de oostkant ontbreekt pitrus grotendeels. 
Op plaatsen waar de pitrus staat is sprake van een zekere verrijking van de bodem. 
Het is zinvol om van de geplande veranderingen van het weiland en Monnikenwater een voorstelling 
van zaken te hebben. Met behulp van een paar visualisaties ontstaat een indruk van de 
mogelijkheden, zoals de VBAH hier laat zien. 

 
 
 
 
Figuur 5. Mogelijke 
situatie na uitvoeren 
achterstallig 
onderhoud. Het 
dijkje rondom het 
ven is nu goed 
zichtbaar 
(visualisatie VBAH). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bij figuur 5 is de meeste begroeiing op het dijkje en aan de oever verwijderd. Aan de noordkant en 
op delen van de oost- en westkant van het dijkje wordt de vegetatie wat teruggesnoeid. Deze zone 
dient als opwarmplaats en voedselplaats voor o.a. amfibieën, ringslangen, libellen, muizen, e.d. 

20-30 cm 
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Vanuit het zuiden kan er nu weer voldoende licht op het water komen wat nodig is voor de 
opwarming van het water en de kwaliteit van het water. Op het weiland is de pitrus afgemaaid. 

 
 
 
 
 
Figuur 6. Mogelijke 
situatie direct na 
het afgraven met 
100-140 cm 
(visualisatie VBAH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het plan is om 51.000 m3 grond af te graven. Theoretisch zou dan de situatie van figuur 6 kunnen 
ontstaan. Wordt de oever onder een helling aangelegd dan is de vraag of er wel genoeg grond voor 
handen is voor de grondwallen. Als dat niet zo is zal de neiging tot verder graven groot zijn. In ieder 
geval ontstaat er een situatie waarbij het Monnikenwater tot ver boven het nieuwe maaiveld 
uitsteekt. Wordt er nabij het dijkje meer grond gespaard dan doet het denken aan de pingoruïnes in 
het noorden van Nederland. (Een pingo (Inuktitut voor kleine heuvel) is een bolvormige heuvel die 
ontstaat in een gebied met permafrost waar door het uitzetten van bevroren / bevriezend 
grondwater (hydrostatische druk) een laag bevroren grond wordt opgetild). 
Deze misvormde situatie is bepaald niet kenmerkend voor de Gooise stuwwal. Het doet geen recht 
aan de historische ontstaansgeschiedenis van het landschap. 
De VBAH ziet ook om die reden het afgraven van het weiland als zinloos, het is een miskenning van 
het aanwezige cultuurhistorisch erfgoed en het landschapsbeeld. 
 

4.2.  Optie 2: Plan VBAH vergroting Monnikenwater; visualisatie mogelijk resultaat 
In Bijlage 2 bij D.2.4. Herstel van het Monnikenwater kan ook anders (pag. 13-14) is door de VBAH 
een voorstel gelanceerd wat duidelijk maakt hoe een oppervlakte vergroting wordt voorgesteld. In 
figuur 2 van deze zienswijze is op de kaarten de vorm van het Monnikenwater gedurende de laatste 
170 jaar te zien. Het grootste verschil zit in de langere lengte ten tijde van 1850.  
Bij een veldinspectie bij het Monnikenwater valt de pitrusbegroeiing op die in het weiland groeit op 
korte afstand van het Monnikenwater (figuur 4 in deze zienswijze). Wordt ongeveer de buitenrand 
van de pitrusopslag gevolgd dan zou die vorm het beste overeenkomen met de langgerekte vorm en 
oppervlak van het ven rond 1850 en waarschijnlijk ook lange tijd daarvoor. Het vergrootte ven kan 
daardoor een oppervlak krijgen van 0,5-0,65 ha. Bij het vergroten wordt de pitrus verwijderd. 
In een visualisatie zou het vergrootte Monnikenwater er zo uit kunnen zien, zie figuur 7. 
 
In de nieuwe situatie wordt voorgesteld om aan de binnenkant van het verplaatste dijkje een brede 
rand als plas-dras zone te maken. Afhankelijk van de waterstand zal hier wat meer of wat minder 
water staan. Dit is te regelen door een stuwtje met schuif te plaatsen in de te herstellen 
afwateringssloot, die vanaf het Monnikenwater door het weiland naar de poel in het beukenbos 
loopt. Volgend hierop zullen diverse kruiden zich kunnen vestigen in de plas-dras zone. Het ondiepe 

 

ca. 130 cm 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuktitut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrostatica


13 
 

water warmt snel op en is daarmee zeer geschikt voor de ontwikkeling en het opgroeien van diverse 
soorten waterinsecten (o.a. libellenlarven) en amfibieën, waaronder de kamsalamanders. 
 
Figuur 7. Visualisatie van de vergroting van het Monnikenwater. Het weiland is niet afgegraven. 
Op de bovenste foto is de actuele situatie zichtbaar. Het wateroppervlak is hier ongeveer 0,2 ha. 
De tweede foto laat de mogelijke situatie zien na vergroting van het ven. Het dijkje om het water is 
naar buiten verplaats. Het wateroppervlak kan zo 0,5-0,65 ha groot zijn. Het ven heeft nu ongeveer 
de maatvoering die op kaarten van circa 1850 staat. 
De dwarsdoorsnede toont het weiland, het dijkje van 20-30 cm hoog, een flauwe oever van circa 10 
meter breed waarop diverse kruiden groeien. Een nieuw biotoop voor planten en diverse soorten 
insecten. Amfibieën larven groeien goed op in deze snel opwarmende zone (visualisatie VBAH). 
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5. Meer biodiversiteit kan op veel andere manieren, met behoud van reeds 
aanwezige natuurwaarden 
 

De VBAH verzet zich tegen de aantastingen van afgraven weiland en akker om de hiervoor al 
genoemde redenen. Door het GNR is met haar plannen slechts één bepaalde inrichtingsmogelijkheid 
voorgehouden met het idee meer biodiversiteit. Dat plan is slechts zeer beperkt uitgewerkt.  
Het is onbekend welk deel van de Hilversumse bevolking, de belanghebbenden en gebruikers van het 
gebied een mening konden geven over deze onomkeerbare plannen. De VBAH, als goede buur van 
Monnikenberg en zeer bekend bij het GNR, is door datzelfde GNR nooit op de hoogte gebracht van 
de ingrijpende plannen in Monnikenberg. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de politiek. Waren 
gemeenteraden volledig op de hoogte van de grootscheepse ontgrondingen en de gevolgen 
daarvan? Was hen eerst niet verteld dat slechts de toplaag (30-40 cm) van het weiland en akker zou 
worden verwijderd. In de praktijk moet dat nu 100-140 cm worden. Is hierover een nieuw besluit 
genomen? En wat vonden de burgers hiervan? 
 
De VBAH is van mening dat met een andere inrichting en beheer van weiland en akker er vele 
mogelijkheden zijn de kwantiteit en de kwaliteit van de biodiversiteit te versterken. Het grote 
voordeel daarbij is dat weiland en akker intact blijven en de dassen hun voedselgebied behouden.  
De VBAH heeft geen informatie kunnen vinden dat voorafgaand aan het plan tot ontgronding een 
aantal alternatieven bood om de biodiversiteit in Monnikenberg te vergroten. Alternatieven zijn voor 
zover bekend ook niet voorgelegd aan de gemeenteraden van Hilversum en Laren. 
 
De VBAH heeft daarom in Bijlage 5 (3 pag.) een voorstel gedaan om een ander plan op te stellen 
met vele kansen om de biodiversiteit in Monnikenberg te vergroten. Een dergelijk plan kan 
rekenen op de steun van de VBAH, Dassenwerkgroep en naar verwachting van vele anderen. 
De VBAH wil dat er een besluit genomen wordt tot het opstellen van een ander plan waarmee 
zichtbaar wordt dat er vele mogelijkheden zijn om de biodiversiteit in Monnikenberg en in het 
bijzonder van weiland en akker sterk te vergroten. Met dat plan worden bovendien weiland en akker 
gespaard en daarmee het voortbestaan van de dassenclan in dit NNN natuurgebied. De werking van 
de ecologische verbinding via ecoduct en faunatunnel A27 zal hiervan op geen enkele manier nadeel 
ondervinden. 
Opgemerkt wordt dat de VBAH van mening is dat versterking van natuurwaarden ook binnen de 
aanwezige bossen en bosranden heel goed mogelijk is. In een ander verband heeft de VBAH daarvoor 
vele natuurversterkende maatregelen voorgesteld voor zowel in Monnikenberg als Anna’s Hoeve. 
 
 

6. Wat zeggen deskundigen over het belang van het weiland voor dassen?  
 
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de afgelopen jaren diverse rapporten over de natuur 
in Monnikenberg gemaakt. Opmerkelijk daarbij zijn o.a. de volgende feiten over het belang van het 
weiland (en akker) als foerageergebied: 
 

1. EcoGroen Advies BV  stelde in haar rapport: 

“De conclusie is dat het grasland een zeer lage natuurwaarde heeft en momenteel feitelijk 
niet aan de voorwaarden van dit beheertype voldoet. Dit heeft te maken met de te hoge 
voedselrijkdom en mogelijk ook met de intensieve begrazing. Wel is het door haar 
voedselrijkdom van belang als foerageergebied voor de das, zeker omdat de rest van het 
landgoed tamelijk voedselarm is”. 
(pag. 21, EHS-toets Monnikenberg, Beoordeling van effecten als gevolg van de 
herstructurering van de Monnikenberg in relatie tot de wezenlijke kenmerken en waarden 
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van de Ecologische Hoofdstructuur. EcoGroen Advies BV, in opdracht van 

Tergooiziekenhuizen, 17-7-2012). 
 

2. Ecologisch adviesbureau Tauw kwam met de informatie:  

“…Essentiële foerageergebieden zijn in de nabijheid van het (HOV) plangebied aangetroffen. 
Deze bevinden zich in de omliggende bossen maar vooral op en rond het grasland ten zuiden 

van het plangebied”. ( Mitigatieplan ecologie HOV in ’t Gooi, Tauw 27-6-2016). 
“Aangenomen wordt dat de aanwezige das vooral op en rond aanwezige grasvelden 
foerageert”. (pag. 37, Ecologische effectbepaling HOV in ’t Gooi Hilversum Provinciaal 

Inpassingsplan, Tauw 27-6-2016). 
“Belangrijke foerageergebieden in of in de omgeving van het HOV plangebied worden niet 
aangetast”. (pag. 6, Notitie Tauw, kenmerk N008-1235172ERT-nda-V01-NL, 21-9-2017). 
 

3. Ecologisch adviesbureau Movares stelde in een Memo het volgende: “De 

graslanden op Monnikenberg lijken voor de dassen het meest interessant als 
foerageergebied. Negatieve effecten op het foerageergebied van de dassen door de 
ontwikkelingen op het landgoed Monnikenberg zijn niet met zekerheid uit te sluiten”. En ook: 
“Het oppervlak aan belangrijk foerageergebied dat door de herinrichting van Landgoed 
Monnikenberg – als onderdeel van het project Voltooiing De Groene Schakel – verdwijnt, is in 
dusdanige mate dat negatieve effecten op de noodzakelijke voedselbeschikbaarheid op 
voorhand niet zijn uit te sluiten”. (pag. 14, Memo Movares, kenmerk D81-GVR-KA-1700085, 

16-11-2017). 
 

4. Team Vergunningen Natuur van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, oordeelde:  

“Omdat de graslanden die voor de das het meest interessant zijn als foerageergebied 
buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen zal het grotendeel van het 
foerageergebied tijdens de werkzaamheden behouden blijven”. (Memo RVO, Team 

Vergunningen Natuur, 7-10-2016 (pag. 8) en 30-8-2017(pag. 12) ). 
“De VBAH betwist terecht dat er geen nadelige gevolgen zullen optreden en de dassen over 
voldoende alternatieven zouden beschikken in de omgeving van het plangebied. De 
onzekerheden dienen nader te worden onderzocht”. (pag. 12, Memo RVO, Team 

Vergunningen Natuur, 18-9-2017). 
 

5. Bureau Arcadis: “Verspreid door Monnikenberg zijn sporen aangetroffen, zoals graaf- als 

loopsporen en latrines. De graafsporen duiden erop dat de dassen binnen Monnikenberg 
foerageren. Gelet op de ligging van de hoofdburcht op minder dan 50 meter afstand van het 
grasland en het ontbreken van optimale foerageergebied (zoals graslanden) in de omgeving 
(<500 meter) wordt er wel vanuit gegaan dat het grasland een essentiële functie als 
foerageergebied heeft”. (pag. 55, ACTIVITEITENPLAN WET NATUURBESCHERMING – SOORTEN, 

Voltooiing Groene Schakel – Eindconcept, Provincie Noord-Holland, Arcadis 17-4-2020). 
 

6. Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi heeft 5 rapporten gemaakt over de 

omstandigheden van de dassen op Monnikenberg. Al in het eerste rapport uit 2018 wordt 
het belang van het foerageergebied genoemd. Het derde rapport zegt het zo: “Het grasland 
gaat als essentieel voedselgebied verloren voor de dassen; op een natte heide zijn geen 
wormen meer te vinden. Ook een deel van de akker zal worden afgegraven en verschraald en 
de waarde als voedselgebied verliezen”. En verder: “Het mag duidelijk zijn, dat voor de 
dassen van de Monnikenberg wel degelijk cumulatieve negatieve effecten volgen uit de 
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verschillende ingrepen in hun leefgebied: de bouw in het westelijk deel, de HOV baan in het 
noordelijk deel en de afgraving van grasland en akkerland in het centrale deel verslechteren 
het leefgebied dusdanig, dat er veel te weinig foerageergebied overblijft. De Monnikenberg 
zal geen dassen meer kunnen herbergen”. (Reactie op verweer van de provincie Noord 
Holland procedure Wet Natuurbescherming inzake de Das op landgoed Monnikenberg, (RUD 

NHN 24-4-2019, 5-9-2019, pag.5 en 7). 
 
Reactie VBAH:  

In totaal worden hierboven 9 rapporten en 5 memo’s aangehaald met belangrijke informatie ten 
behoeve van de dassenclan in Monnikenberg. 
Deze ecologische adviesbureaus onderstrepen uitgebreid en nadrukkelijk het belang van het 
weiland en geven niet voor niets aan dat aantasting hiervan nadelig voor de dassen zal zijn. 
EcoGroen deed dat vanwege een EHS-toets, de bureaus Tauw, Movares en recent Arcadis zijn nota 
bene zelf door de provincie ingehuurd om het foerageergebied te beoordelen. Team Vergunningen 
Natuur was de overheidsinstantie die bevoegd was om een ontheffing te verstrekken of te weigeren. 
Ook de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi is zeer helder in haar rapporten over het grote belang 
van foerageergebied. 
Als de gezamenlijke conclusie van deze betrokken bureaus, de landelijke overheid en een 
deskundige Dassenwerkgroep is, dat het weiland essentieel foerageergebied is, is het 
onbestaanbaar dat de provincie (en GNR) hier geen enkele boodschap aan hebben en weiland (en 
akker) ten koste van alles (lees: de dassen) wil afgraven. Dit is in strijd met de Wet 
natuurbescherming. 
 
 

7. Effectbeoordeling das (burcht en voedsel) 
 
Het Activiteitenplan van Arcadis toont vanaf pag. 84 tabel 17. En vanaf pag. 88 tabel 18. 
Van belang zijn de volgende onderdelen en beoordelingen daarover: 
 

7.1. Burchten algemeen (pag. 86) 
Arcadis: De functionaliteit van een burcht kan ook worden aangetast door afname van 
voedselbeschikbaarheid/foerageergebied. 
Reactie VBAH:  
- Gevolgen: er is geen voortplanting meer, één of twee ouders verdwijnen, de burchten worden 

verlaten. Geen dassenclan meer in Monnikenberg. Arcadis trekt in feite op pag. 89 bij ‘Conclusie’ 
dezelfde conclusie als de VBAH. 

 

7.2. Voldoende gebied waarin het grootste deel van het jaar voedsel gevonden kan 
worden, primair voedselgebied (pag. 88) 

Arcadis: Binnen het plangebied is geen optimaal foerageergebied (gebied met hoge dichtheid aan 
regenwormen) aanwezig. In de huidige situatie foerageert de das jaarrond vooral in de aanwezige 
bossen. Ook wordt verwacht dat binnen de (suboptimale) graslanden gefoerageerd wordt. Binnen 
Monnikenberg verandert er weinig aan de hoeveelheid bos. Door het afgraven van het grasland in 
Monnikenberg is wel sprake van afname van foerageergebied. De das zal, net als in de huidige 
situatie, relatief veel moeite moeten doen voor het vinden van voedsel. Mogelijk wordt het 
foerageergebied vergroot door de aanleg van de verbindingen. 
Reactie VBAH:  
- Met welk onderzoek heeft Arcadis vastgesteld dat er geen hoge dichtheid aan regenwormen 

aanwezig is en dat het weiland in Monnikenberg als een suboptimaal gebied wordt bestempeld? 
De bron hiervan wordt niet vermeld. 
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Het gaat er uiteindelijk om dat er voldoende regenwormen door de dassen te vinden zijn. Uit 
alle voedselonderzoeken over de das blijken weilanden daarvoor de meest geschikte plekken, 
zoals het weiland in Monnikenberg, dat door schapen begraasd wordt. Deze zorgen voor 
bemesting en kort houden van het gras. Het suboptimaal noemen van het weiland is slechts een 
term en geeft niet aan wat het belang voor de dassen is. 

- Uit welk onderzoek heeft Arcadis vastgesteld dat de das jaarrond vooral in de bossen 
foerageert? De bron hiervan wordt niet vermeld. 

➢ Het suboptimaal noemen van weiland en suggereren dat de dassen vooral in de bossen 
voedsel zoeken is misleidende informatie zolang Arcadis dit niet met feiten onderbouwt.  

 

7.3. Belang van bossen als foerageergebied voor dassen (pag. 86-89) 
In het Activiteitenplan van Arcadis wordt op een bepaald moment vrij snel de conclusie getrokken 
dat het weiland toch eigenlijk niet van grote betekenis is als foerageergebied voor de dassen. 
Kennelijk moet er naar een bepaalde uitkomst worden toegewerkt want die conclusie is in grote 
tegenspraak met wat hiervoor is geciteerd uit bronnen namens EcoGroen Advies b.v., Tauw, 
Movares, Team Vergunningen Natuur RVO en Arcadis zelf! 
Arcadis stelt op pag. 88: “In de huidige situatie foerageert de das vooral in de aanwezige bossen”.  
Voorzichtig wordt gesteld: “In 2019 lijkt de das zijn voedsel vooral verzameld te hebben in de 
aanwezige bossen”. NB: Arcadis zegt ‘het gaat hier om de huidige situatie en het lijkt zo te zijn’. Gaat 
Arcadis er zonder meer van uit dat het een blijvende situatie is en dat het weiland geen betekenis 
heeft? Welk gericht onderzoek hiernaar is gedaan ontbreekt. 
Opmerkelijk is dan dat: 
- Tauw de bossen eerder als volgt beoordeelde: “Het bosgebied zelf is beperkt geschikt als 

foerageergebied, omdat het voedselaanbod hier beperkt is”. (pag. 37,  Ecologische effectbepaling 
HOV in ’t Gooi Hilversum Provinciaal Inpassingsplan, Tauw 27-6-2016). 

- Movares kwam tot dezelfde conclusie: “Het ruimtebeslag voor het project HOV ’t Gooi vormt 
geen wezenlijk onderdeel van het foerageergebied”. (Memo Movares, kenmerk D81-GVR-KA-
1700085, 16-11-2017). Met het ruimtebeslag wordt hier gedoeld op de 7 ha oude bossen die 
langs de spoorlijn op Monnikenberg zijn omgezaagd. Volgens Movares zijn dus juist de bossen 
van ondergeschikt belang en niet het weiland. Het grote belang van het weiland is in hoofdstuk 6 
al duidelijk gemaakt. 

➢ De stellingen over het grote belang van de bossen worden door Arcadis op geen enkele manier 
met onderzoek bevestigd. 

 

7.4.  Arcadis: Binnen Monnikenberg verandert er weinig aan de hoeveelheid bos 
(pag.88) 

Arcadis stelt dat binnen Monnikenberg de dassen in de huidige situatie vooral in de bossen 
foerageren. Ook wordt beweerd dat er weinig verandert aan de hoeveelheid bos.  
Reactie VBAH: 
Vergeten is kennelijk dat er voor het HOV project in Monnikenberg nu al circa 7 ha (figuur 8) 
waardevol oud bos met een oude bosbodem is omgezaagd en de grond afgevoerd of verplaatst is. 
Voor de geplande grondwallen en andere ingrepen zullen opnieuw vele bomen sneuvelen. Maar ook 
aangrenzend ten westen van Monnikenberg waren tot voor kort bosrijke voedselgebieden. Die zijn 
recent opgeofferd aan woningbouw, ziekenhuis, zorgvoorzieningen en appartementen.  
➢ Dat er volgens Arcadis weinig verandert aan de voedselsituatie in de bossen is, alleen al door 

verkleining hiervan met naar schatting minimaal 10 ha (ca. 20-25 % in oppervlak), niet 
steekhoudend.   
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Figuur 8. Voor de aanleg van ecoduct, fly-
over en busbaan is ook 7 ha zeer oud, 
waardevol bos verdwenen. De ondergrond is 
afgevoerd of verplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens Arcadis kunnen de dassen straks via het ecoduct het gebied ten noorden van het spoor 
beter bereiken en het territorium in deze richting uitbreiden (waardoor de beschikbaarheid van 
foerageergebied toeneemt). Arcadis weet ook (pag. 88): “Omdat dassen territoriaal zijn, en aan de 
andere zijde van de A27 een ander territorium ligt, wordt ervan uitgegaan dat er geen uitbreiding is in 
deze richting”.  
 
Reactie VBAH: Een mooie veronderstelling, maar alle omliggende dassenterritoria zijn bezet, ook 
die ten noorden van het ecoduct! Van een toename van foerageergebieden buiten Monnikenberg is 
op dit moment geen sprake. Dit is ook bekend bij de provincie en GNR. De VBAH heeft in 2018 in 
haar bezwaren aangegeven dat er aan de oostkant van de A27 dassen worden waargenomen. 
De beschikbare informatie van Jaap Mulder bij het ontwerpbesluit laat duidelijk zien dat aan de oost 
en zuidkant van Monnikenberg afzonderlijke dassenterritoria zijn (Memo: dassen en de inrichting van 
Monnikenberg West ‘Groene Schakel’ J.L. Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk, 13 nov 2019). 
 
Het GNR is er bekend mee dat in het Laarder Wasmeer een dassenclan zit (figuur 9). Gezien de 
omvang van de hoofdburcht is aan te nemen dat deze burcht en dassenclan hier al een aantal jaren 
aanwezig is (bron: Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi). 

De dassen in het Laarder Wasmeer zijn 
andere dassen dan die in Monnikenberg. 
In 2019 werden in het Laarder Wasmeer 3 
dassen bij een grote hoofdburcht gezien. 
In datzelfde jaar werden er 2 jonge dassen 
geboren in Monnikenberg (Bron: video-
opnamen VBAH). 
➢ De aanname van Arcadis dat de 
dassen van Monnikenberg gemakkelijk 
kunnen uitwijken naar andere gebieden 
berust op onjuiste informatie. 
 

Figuur 9. Duidelijk is dat het territorium van de dassen in Monnikenberg (rode cirkel) ligt opgesloten 
tussen de andere territoria.  
 

7.5.  Voldoende gebied waarin tijdens voor de das belangrijke perioden voedsel te vinden 
is, zoals maisakkers (pag. 88-89) 
De hierboven genoemde uitspraak van Arcadis stoelt op geen enkel wetenschappelijk onderzoek. Het 
is een gedachte die niet door feiten wordt bevestigd. Alleen al het feit dat Arcadis hierbij aangeeft 
dat de dassen zich in de kraamperiode kunnen voeden met mais slaat nergens op. In de wijde omtrek 
zijn hier geen maisakkers te vinden en dus ook niet in Monnikenberg. Arcadis laat hiermee zien dat er 
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met misleidende informatie gegoocheld wordt om naar een gewenst doel toe te redeneren. Dit 
soort teksten mag je van een bureau als Arcadis niet verwachten.  
➢ Hoe objectief en feitelijk is Arcadis met alle argumenten die zij aandraagt? 
 

7.6. De voedselbeschikbaarheid (regenwormen) in het weiland op Monnikenberg  
(pag. 88) 

Er wordt ten onrechte van uit gegaan dat het in Monnikenberg om voedselarm grasland gaat. Dat is 
niet het geval; het is matig voedselrijk grasland, met een rijke gevarieerde bodemfauna. 
Vanzelfsprekend neemt de voedingswaarde af als het een heidegebied wordt: dat kent een geringe 
bodemfauna. 
Door Arcadis is geen nader onderzoek gedaan naar de bodemdieren in het weiland, terwijl dat in een 
objectief rapport met voor de dassen zo’n groot belang wel verwacht mag worden.  
EcoGroen Advies b.v. (zie hfd 6) noemde in 2012 het weiland voedselrijk. Het GNR sprak in 2015 over 
de voedselrijke bovenlaag van het weiland (Natuur- en Landschapsplan Monnikenberg, 2015). Op het 
weiland in Monnikenberg zijn eigenlijk voortdurend overal verse molshopen te zien. Het gaat daarbij 
mogelijk om enkele honderden molshopen. Er zal een verband zijn met de genoemde voedselrijkheid 
van de bodem, mollen eten dagelijks ongeveer 80 gram regenwormen, dat komt overeen met 80 
regenwormen, ze wegen namelijk gemiddeld 1 gram (Bron: Samenleven met de MOL, 
www.natuurpunt.be). 
Zoals bekend zijn de regenwormen voor de dassenclan ook van levensbelang en zullen zij ’s nachts 
regelmatig op het weiland in Monnikenberg te vinden zijn.  
Arcadis vermeldt over het foerageergebied het volgende (pag. 55):  
‘Binnen het grasland, dat begraasd wordt door schapen, zijn geen sporen aangetroffen. Dit is 
opvallend omdat regenwormen, een belangrijke voedselbron van de das (zie Figuur 33), voornamelijk 
te vinden zijn in grasland. Mogelijk heeft dit te maken met de voedselrijkdom. Regenwormen zijn 
vooral te vinden in relatief voedselrijke graslanden. Het grasland binnen Monnikenberg is gelet op de 
relatief lage biomassa en het voorkomen van veldzuring (een soort van matig voedselrijke gronden, 
zie Figuur 34) matig voedselrijk. Hierdoor kan worden aangenomen dat binnen het grasland minder 
regenwormen aanwezig zijn dan in relatief voedselrijk grasland. Ook zorgt de droogte gedurende de 
warme zomers van 2018 en 2019 ervoor dat regenwormen dieper in de grond huizen en minder 
goed bereikbaar zijn voor de das. Daarom wordt verwacht dat het grasland suboptimaal functioneert 
als foerageergebied. Gelet op de ligging van de hoofdburcht op minder dan 50 meter afstand van het 
grasland en het ontbreken van optimale foerageergebied (zoals graslanden) in de omgeving 
(< 500 meter) wordt er wel vanuit gegaan dat het grasland een essentiële functie als 
foerageergebied heeft’. 
 
Reactie VBAH: 
Arcadis heeft op het weiland geen sporen van foeragerende dassen aangetroffen in de periode van 
het onderzoek in 2019 en 2020. Dat is opvallend te noemen, zeker als die sporen wel verwacht 
worden. De vraag zou gesteld kunnen worden hoe vaak Arcadis op het weiland naar sporen heeft 
gezocht? En zelfs, was er voldoende kennis over dassen bij de onderzoekers aanwezig? 
 
Om nader onderzoek te doen bij het Monnikenwater is de VBAH op het weiland geweest. 
Bij twee bezoeken werden op beide momenten op twee verschillende locaties enkele honderden 
verse dassenputjes gevonden (figuur 10). Maar ook daarbuiten waren, verspreider, meerdere 
dassenputjes aanwezig. De dassenputjes ontstaan als een das met de snuit in de grond duwt op zoek 
naar voedsel. Soms wordt eerst met een poot in de grond gekrabd. 
Op 11-11-2020 betrof het > 150 dassenputjes op een oppervlak van circa 25 x 10 m2. 
Op 22-1-2021 ging het om > 110 dassenputjes op een oppervlak van circa 20 x 20 m2. 



20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10. Weiland Monnikenberg. Locaties met dassenputjes op 11-11-2020: >150 dassenputjes. 
Op 22-01-2021: > 110 dassenputjes.                                                             
 
Deze waarnemingen werden bij toeval gedaan omdat er normaal niet op het weiland gekomen 
wordt. De waarnemingen zijn een duidelijke bevestiging van het belang van voedsel zoeken door 
de dassen op het weiland. Zie ook figuur 11. 
 

 
Figuur 11. Weiland vol dassenputjes en detailopnamen, 11-11-2020. 
 
De Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi heeft in haar reactie op het Activiteitenplan van Arcadis een 
eigen publicatie opgesteld waarin de waarde van het weiland wordt beschreven. Hierbij wordt 
verwezen naar vele publicaties, o.a. bij het Louis Bolkinstituut, maar ook Dr. Jeroen Onrust van de 
RUG. Deze onderzoeker is expert op het gebied van wormen in de bodemfauna. Het ware te wensen 
dat de provincie zich hiervan op de hoogte stelt. (Herinrichting landgoed de Monnikenberg, in het 
kader van Voltooiing Groene Schakel: invloed van de herinrichting op de aanwezigheid van Dassen, 
Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi, April 2020).  
De VBAH onderschrijft deze publicatie van de Dassenwerkgroep. 
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7.7.  De voedselbeschikbaarheid 
Arcadis: De voedselbeschikbaarheid zal, bij optimaal functioneren van het in te richten 
foerageergebied op termijn ongeveer gelijk kunnen worden. Aangezien dit enige jaren kan duren 
wordt er in de beoordeling uitgegaan van een afname van voedselbeschikbaarheid.   
Reactie VBAH:  
Wat is nu eigenlijk de waarde met de conclusie van Arcadis in bovenstaande uitspraak? Het staat in 
feite bol van de onzekerheden: ‘bij optimaal functioneren’ en ‘op termijn’ en ‘ongeveer gelijk’ en 
‘aangezien dit enige jaren kan duren’ en ‘in de beoordeling’. Arcadis dekt zich aan alle kanten in maar 
ten slotte wordt bevestigd dat er “in de beoordeling uitgegaan wordt van een afname van 
voedselbeschikbaarheid”.  
Hoe ‘tijdelijk’ de slechte situatie zal duren kan ook Arcadis niet aangeven. Arcadis: “In deze periode is 
niet met zekerheid vast te stellen dat de functionaliteit van de burcht kan worden gegarandeerd en 
of dit een negatieve invloed heeft op de reproductie”. 
Naar de mening van de VBAH blijkt uit diverse rapporten, ook in deze reactie genoemde, dat bij een 
verminderde/slechte voedselsituatie bij dieren de reproductie achterwege blijft. Dus ook bij dassen. 
➢ De reden waarom Arcadis hierover zo krampachtig doet terwijl alle aanwijzingen duidelijk 

aangeven dat de voedselbeschikbaarheid zal afnemen, getuigt niet van een feitelijke, 
onpartijdige benadering. 

 
 

8. Functionaliteit van de burcht 
 
Arcadis (pag. 87): Zoals uit bovenstaande effectbeschrijving naar voren komt is er voor de lange 
termijn sprake van verandering van het foerageergebied van de das. Het is in het kader van de 
toetsing van belang dat de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
(burcht) kan worden gegarandeerd. Aantasting van deze functionaliteit kan aan de orde zijn als het 
geschikte habitat waar de das in voorkomt in kwantiteit of kwaliteit voor de das afneemt, waardoor 
de burcht niet meer de functie van vaste voortplantingsplaats of rustplaats kan vervullen. De 
beoordeling richt zich op de permanente situatie na inrichting, er vanuit gaande dat korte termijn 
effecten door mitigerende maatregelen worden voorkomen. 
Reactie VBAH:  
Uit bovenstaande informatie in de hoofdstukken 2 t/m 6 van deze zienswijze is duidelijk gemaakt dat 
de functionaliteit van de burcht niet te garanderen is. Het is niet te ontkennen of te bagatelliseren 
dat de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (burcht) kan worden 
gegarandeerd. Het verwijderen van geschikt dassen habitat in kwantiteit of kwaliteit, is door een deel 
van de ingrepen (het verwijderen van circa 10 ha waardevol bos, circa 20-25% van het totale 
gebied) al aan de gang.  Door nieuwe geplande aantastingen - het afgraven van akker en weiland, 
maar ook het aanleggen van een nieuw pad met een versnipperende werking dwars door de huidige 
akker zal het geschikte habitat en de rust nog verder afnemen. Voeg daarbij de onbegrijpelijke en 
onnodige aanleg van een vlonderpad dwars door het nu zo rustige ven waardoor nog meer 
versnippering en verstoring plaats vindt en niet alleen voor de dassen. 
➢ Conclusie: door al die verslechterende maatregelen kan de burcht niet meer de functie van 

vaste voortplantingsplaats of rustplaats vervullen. Dat is wettelijk niet toegestaan zoals 
Arcadis in feite zelf ook aangeeft, maar helaas niet naar handelt. 

 
 

9. Uitspraak Raad van State, 29-4-2020 
 
Op 29-4-2020 is door een tussenuitspraak van de Raad van State een streep gezet door het plan om 
op Overbosch bij Lage Vuursche een theehuis te bouwen op het weiland, waar dassen foerageren en 
in de directe nabijheid een burcht bewonen. Door de bouw van theehuis en parkeerterrein verkleint 
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het foerageergebied van de daar wonende dassen. De gemeente Baarn dacht dit verlies te 
compenseren door het bodemleven in het resterende deel van Overbosch door bemesting en 
begrazing te verrijken. Hierdoor zouden er meer regenwormen komen: het foerageergebied is dan 
wel kleiner maar de hoeveelheid voedsel niet. De Raad van State veegt het idee van tafel om op deze 
manier een ‘min’ te compenseren met een ‘plus’. Overbosch is nu al een ‘primair essentieel 
foerageergebied’ voor dassen. Met andere woorden: de das wint niets bij verrijking van het 
bodemleven, en die verrijking kan daarom niet worden gebruikt als compensatie voor het verlies aan 
leefomgeving. (Uitspraak 201802120/1/R2, RvS, 29-4-2020). 
Reactie VBAH:  
Vergelijken we de situatie Overbosch met Monnikenberg dan zijn er gemakkelijk parallellen te 
trekken. In Monnikenberg wordt dezelfde ‘ruil’ voorgesteld. We halen het weiland weg (de ‘min’) en 
compenseren dat met een nieuw stukje weiland op de akker (de ‘plus’). Ook hiermee schieten de 
dassen niets op. Maar in Monnikenberg is het verlies aan oppervlakte weiland en akker vele malen 
groter dan wat er voor in de plaats komt. Uitgangssituatie hier is 5 ha weiland + 2,5 ha akker = 7,5 ha 
foerageergebied. Verlies weiland 5 ha + verlies akker 0,8 ha = 5,8 ha. Nieuw te maken weiland op 
akker: 1,6 ha. Blijft over: 1,6 ha : 7,5 ha x 100 = 21%. Dus verlies foerageeroppervlak is 79%. 
Het plan is ook nog om een poel aan te leggen op het akkergebied. In het dassen foerageergebied? 
Het zal duidelijk zijn dat de uitspraak van de Raad van State reden moet zijn nog eens na te denken 
over het afgraven van weiland en akker en hiernaar te handelen voordat het te laat is. 
 
 

10.   Dassen in Anna’s Hoeve 
 
Door de VBAH is in 2018 en 2019 aan de oostkant van de A27 tot aan de Dr. Albert Schweitzerweg, 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van boommarters en dassen. 
Over de aanwezigheid van dassen is melding gedaan in een ‘Bezwaar tegen de verleende ontheffing 
per datum 24 april 2019, zaaknummer RUD.260355’, verzonden 5-6-2019 (34 pag.).  
Op de pagina’s 23 t/m 26 staat alle op dat moment beschikbare informatie (Bijlage 6). 
Met behulp van twee bewegingscamera’s is het onderzoek uitgevoerd van 20-6-2018 tot 10-9-2019. 
Tijdens de bezoeken aan dit gebied werden regelmatig wroetsporen en snuitputjes van dassen 
gezien, met name in de buurt van het gasstation. 
In genoemde zienswijze staat op pag. 24 een tabel met dassen waarnemingen in 2018. 
Driemaal werd tussen juni en december 2018 een das op camerabeelden vastgelegd. Meerdere 
malen waren verse foerageersporen in het gebied te zien.  
Zoals bekend is het foerageergebied van dassen een wezenlijk onderdeel van het leefgebied, het 
heeft daarmee de bescherming van de Wet natuurbescherming. 
 
In het Activiteitenplan van Arcadis, pag. 38, wordt over Anna’s Hoeve en dassen opgemerkt: 
“Wat betreft Anna’s Hoeve is in de Quickscan geconcludeerd dat nader onderzoek niet nodig is 
omdat bij de veldcontroles geen sporen zijn aangetroffen (frequent gebruik van het 
foerageergebied laat duidelijk sporen achter zoals graafsporen, snuitputjes en wissels)”.  
 
In datzelfde hoofdstukje maakt Arcadis melding van onderzoeken naar de das in Anna’s Hoeve en 
Monnikenberg. Daarbij genoemd staat ook de Zienswijze van de VBAH  zoals hiervoor aangehaald. 
De vraag is nu wat heeft Arcadis met de Zienswijze van de VBAH gedaan? Alleen maar vermeld om 
een mooi lijstje te maken? In die Zienswijze is toch een uitgebreid verslag gedaan over de 
aanwezigheid van dassen, getuige de video-opnamen en de foerageersporen.  
➢ Door Arcadis wordt hiervan geen enkele melding gemaakt, er wordt volledig aan voorbij 

gegaan. 
Er wordt ook op geen enkele manier kenbaar gemaakt waarom Arcadis de informatie van de 
VBAH negeert 
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11.   Overige dassen gerelateerde onderwerpen m.b.t. het Arcadisrapport 
 

Pag. 54. citaat: …..Tijdens de werkzaamheden van het HOV is nog een dassenhol aangetroffen 
welke door de kapwerkzaamheden ongeschikt is gemaakt (Bureau Waardenburg, 2019. Notitie 
dassenburcht HILHOV3. D.d. 31 oktober 2019). In het kader van de Wnb wordt een nieuwe burcht 
gerealiseerd.  
Reactie VBAH: 
De hier geschetste situatie lijkt niet vreemd. Het tegendeel is echter het geval.  
De bedoelde dassenburcht bevond zich in het 7 ha grote bosgebied waar het ecoduct komt. In 2018 
en 2019 heeft de VBAH in woord en geschrift meerdere keren gewezen op de aanwezigheid van die 
burcht. Foto’s werden getoond van een burcht met 6-7 pijpen waarvan bij drie pijpen zeer veel verse 
uitgegraven grond duidelijk zichtbaar was. De provincie reageerde op geen enkele manier op de 
waarschuwingen van de VBAH. De VBAH nodigde de provincie en het ecologisch adviesbureau 
Movares zelfs enkele keren uit om samen in het veld de burcht te bekijken. Dit werd stelselmatig 
geweigerd. Volgens de provincie hebben twee ecologen naar de burcht gezocht en niet gevonden, 
dus er was geen burcht….(!). 
Op 7-10-2019 is de aannemer gaan zagen. Op 20-10-2019 lagen alle bomen plat. Uiteindelijk was de 
omgevingsmanager HOV op 21-10-2019 bereid met de VBAH in het veld te gaan kijken. De dikke 
boomstammen lagen overal rondom de burcht. En toen…., twee dagen later stond er een bericht van 
de provincie in de krant, als volgt: 
“Tijdens de zaagwerkzaamheden werd tot verbazing van de provincie een dassenburcht ontdekt. 
De provincie heeft direct actie ondernomen en er twee ecologen heen gestuurd”. 
 
Dit is dus onze provinciale overheid die het niet zo nauw neemt met de waarheid. Die wel vooral 
bezig is om een ‘juiste, positieve beeldvorming’ van diezelfde overheid rond te bazuinen. Uitleg of 
excuus heeft de VBAH nooit gekregen, maar de echte (economische) reden van het provinciale 
handelen is bij de VBAH wel duidelijk. 
 

Pag. 54.  Verblijfplaatsen 
Arcadis: Binnen Monnikenberg verblijft een dassenclan bestaande uit twee volwassen en twee jonge 
dieren (VBAH, 2019). Het aantal waargenomen dassen fluctueert over de jaren, zie Tabel 12. Van de 
afgelopen 9 jaar zijn alleen in 2019 jongen dieren waargenomen. Deze fluctuatie heeft mogelijk te 
maken met het beperkte voedselaanbod waardoor het in het verleden maar voor één das mogelijk 
was om in het gebied te verblijven. 
Reactie VBAH: 
Arcadis heeft een conclusie wel heel snel klaar. Past ook weer in het beeld dat opgeroepen wordt dat 
Monnikenberg geen goed voedselgebied voor de dassen is. Wel bijzonder dat de dassen zich dan wel 
voortplanten? In 2019 is op eigen initiatief jaarrond onderzoek gedaan door de VBAH. De drie door 
de provincie ingehuurde adviesbureaus hebben dat nagelaten. Op hun plattegronden noteerden ze 
alle drie een oude burcht, niet in gebruik zijnde, als de kraamburcht. De echte kraamburcht was bij 
hen niet bekend, wel bij de VBAH en de Dassenwerkgroep. Maar daar overlegt de provincie niet mee. 

➢ De conclusie van Arcadis is met geen enkel onderzoek vastgesteld.  
 

Pag. 84-85.  De graaf – en afvoerwerkzaamheden 
Arcadis geeft hier informatie over de korte afstand (circa 40 m) tussen de hoofdburcht en weiland en 
akker waar de graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Arcadis weet ook dat 40 m een probleem 
oplevert. Het is in strijd met het Kennisdocument BIJ12Das dat 50 m als grens aanhoudt. Er worden 
enkele gevolgen genoemd tot het onbruikbaar worden van de burcht. Maar volgens Arcadis is er 
geen effect of alleen op korte termijn. 
Op BIJLAGE F : RIJ- EN WERKSTROKEN TEKENING is te zien via welke routes de afvoer van de grond is 
bedacht. Een westelijke-, een midden- en een oostelijk route. 
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Reactie VBAH: 
Korte termijn: Arcadis legt niet uit over welke tijdsperiode dat gaat. Hier kun je dus niets mee. 
Bij afvoer van de grond via de midden route en de westelijke route is de afstand tussen 
hoofdburcht en de werkzaamheden veel te kort (minder dan 50 meter). 
Meer redenen zijn te lezen in BIJ12 Das: 
Als de situatie bij de burcht verandert, zijn dassen niet snel geneigd de burcht te verlaten. Ook bij 
verstoring of verslechtering in het omliggende leefgebied blijven dassen zolang mogelijk in hun 
burcht. Ze worden vooral dichtbij de burcht snel verontrust door sterk wisselende geuren, 
lichtpatronen, geluiden of trillingen die samenhangen met menselijke aanwezigheid. 
Aanwezigheid van menselijke geuren levert bij de dassen stress op. Ze zullen daardoor later dan 
gebruikelijk de burcht verlaten. Hierdoor blijft er minder tijd over voor foerageren en voor sociaal 
gedrag. 
Als er afgevoerd gaat worden dan gaat het om bijna 60.000 m3 grond. Per vrachtwagen kan 
maximaal 25 m3 vervoerd worden. Het gaat dus om 60.000: 25 = minimaal 2400 vrachten. Zware 
wagens die trillingen veroorzaken en heen en weer rijden. Niet bekend is hoelang deze situatie zal 
duren. Bij 100 vrachten per dag duurt het werk 2400: 100 = 24 dagen. Als dat zo is betekent het een 
langdurige verstoring en beslist geen korte verstoring. 

➢ Het is onbegrijpelijk dat Arcadis weet dat (graaf- en transport) werkzaamheden op 40 m 
afstand tot een hoofdburcht volgens BIJ12 Das, om moverende redenen ongewenst zijn. 
Desondanks is de conclusie: geen effect op de dassen. 

➢ Maar ook de provincie en het GNR lijken met deze afgesproken afstanden om de dassen te 
beschermen een loopje te nemen. Dat is een kwalijke zaak en een natuurbeherende 
organisatie als het GNR onwaardig. 

 

Pag. 123.  Tabel 36, kolom Conclusie 
Arcadis: …negatieve effecten …zo goed mogelijk voorkomen., …..resteffecten op het foerageergebied 
niet uitgesloten,….gevolg een indirect negatief effect op de hoofdburcht… 
Reactie VBAH: 
Met deze Arcadis-conclusie kun je weer alle kanten op; verhullend taalgebruik wat er op neerkomt 
dat de burcht verlaten wordt en de dassen verdwenen zijn. 

➢ Arcadis zou er goed aan doen een objectief en duidelijk antwoord te geven. 
 

Pag. 140.  Das 
Arcadis: Aangezien de kwaliteit van het foerageergebied (rijkdom aan regenwormen) niet goed in 
beeld te brengen is en enige jaren kan duren voordat het grasland optimaal functioneert voor de das, 
kan een resteffect op de reproductie van de das in de burcht niet volledig uitgesloten worden. 
Reactie VBAH: 
Met die uitspraak probeert Arcadis zich in te dekken voor tegenvallende resultaten van het nieuw te 
maken graslandje op de akker. Met het resteffect doelt Arcadis weer op het verdwijnen van de das 
en/of dat er geen reproductie meer zal zijn. Het lukt ook Arcadis hier weer niet dat klip en klaar aan 
te geven. 

➢ Arcadis zou er goed aan doen objectieve en duidelijke informatie te geven. 
 

Pag. 146.  Bijlage C Mitigerende maatregelen HOV, onderdeel Das 
De hier vermeldde mitigerende informatie over de das is achterhaalde informatie. Het was bedoeld 
voor het HOV project en heeft helemaal niets te maken met de maatregelen en inrichting van Anna’s 
Hoeve en Monnikenberg in het kader van Voltooiing Groene Schakel. 
Er is geen enkele informatie vermeld die van toepassing is op bijvoorbeeld het afgraven van 
weiland en akker. 

➢ Arcadis is hier nalatig geweest en heeft onzorgvuldig gehandeld. Maar ook de provincie en 
het GNR zijn hiervoor mede verantwoordelijk. 
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12.   Negeren van informatie van VBAH en Dassenwerkgroep 
 
Het hierboven genoemde gedrag van provincie en onderzoeksbureaus om informatie van burgers 
volledig te negeren en daarmee niet serieus te nemen is kenmerkend voor het HOV project! 
➢ Voortdurend wordt belangrijke informatie over met name de fauna aangedragen door de VBAH 

of de Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi genegeerd. Er wordt gewoon niet op gereageerd. 
Men hoopt blijkbaar dat het dan doodbloed, zodat de overheid zich niet moet aanpassen. 

Als voorbeeld is te noemen de vele waarnemingen van boommarters of ringslangen die door de 
VBAH worden aangedragen. De provincie reageert hier niet op door met de VBAH in contact te 
treden, maar huurt een onderzoeksbureau in die ook onderzoek gaat doen. Resultaat is dat de VBAH 
bijvoorbeeld 20 ringslangwaarnemingen op papier aanlevert en het bureau heeft slechts 1 
waarneming gedaan. Op basis van die ene waarneming wordt dan het plan verder uitgewerkt! 
➢ Het is in dit verband niet verbazend dat de provincie en het GNR het nooit nodig hebben 

gevonden in de afgelopen vier jaar in gesprek te gaan met de VBAH en de Dassenwerkgroep. 
Men wil niet alleen geen gebruik maken van alle bij de VBAH en Dassenwerkgroep beschikbare 
informatie over diverse diersoorten, maar men is helemaal niet bereid met elkaar aan tafel te 
zitten en zaken te bespreken. Overleg wat juist tot begrip en oplossingen kan leiden. De provincie 
heeft er geen boodschap aan, huurt liever weer een nieuw adviesbureau of jurist in. Het 
uiteindelijke resultaat kan zijn dat alleen nog een gang naar de rechter openstaat.  

Als voorbeeld van niet willen overleggen het volgende: De Dassenwerkgroep heeft inmiddels vijf 
rapporten over de dassen in Monnikenberg gemaakt. Er is geen enkel gesprek mogelijk met de 
provincie en/of GNR over alle informatie die in die rapporten staat. Dat is vreemd want de 
Dassenwerkgroep bestaat uit zeer deskundige ecologen die al vele jaren ervaring hebben en zeer 
goed op de hoogte zijn van de dassen in het Gooi. Van hun expertise zou met voorrang gebruik 
gemaakt moeten worden. 
 
Maar…., wat doet de provincie/Arcadis, wel? Het volgende: 
“Ter onderbouwing van de effecten op het foerageergebied van de das en de te treffen mitigerende 
maatregelen heeft Arcadis gebruik gemaakt van de expertise van Jaap Mulder, een lokale 
dassenspecialist” (Arcadis pag. 38). 
Wat moeten we hier nu van vinden? Kan Jaap Mulder van ‘Bureau Mulder-natuurlijk’ wel helemaal 
onafhankelijk reageren of kunnen andere belangen meespelen? De provincie geeft Mulder de titel 
mee van ‘lokale dassenspecialist’. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, dat ook de regio er bij betrokken 
is….! 
➢ Maar waarom dan niet naast de VBAH, de Dassenwerkgroep met specialisten die het Gooi 

minstens zo goed kennen als Mulder uitnodigen voor overleg? Die bovendien al een reeks 
rapporten hebben opgesteld vanuit hun expertise! 
De provincie en het GNR blijven hier bewust doof voor.  

Het komt hen gewoon niet goed uit als er door derden kritisch gekeken wordt naar het handelen van 
de provincie en GNR. Men wil gewoon zelf verder gaan op de ingeslagen weg, daar passen lastige 
opmerkingen en voorstellen niet in. Onderzoeksbureaus als de hier eerder genoemde en ook Mulder-
natuurlijk zullen geen oppositie voeren maar vertellen het verhaal wat de opdrachtgever past. 
Dat dit geen onzin is blijkt dus uit het niet met elkaar aan tafel willen zitten maar evenzogoed uit de 
inhoud van de rapporten. Alles wat maar een beetje of heel veel ingaat tegen het natuurbelang 
wordt met allerlei omzichtige teksten net zo lang verdraaid dat het resultaat is, dat er geen enkel 
nadeel meer is voor de natuur. De bekende teleologische redenering wordt voortdurend toegepast 
voor de opdrachtgever. De rapporten staan er vol van. In deze zienswijze is er door de VBAH weer 
een aantal voorbeelden benadrukt die dit bevestigen (hfd. 7). 
Het uiteindelijke resultaat voor de natuur, de leefgebieden van planten en dieren, is, dat per saldo 
weer een stuk natuur is opgeofferd, compleet is verdwenen en nooit meer terug zal komen. Over de 
noodzaak daarvan kun je veel vragen stellen, maar steeds minder mensen in het Gooi doen dat. 
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Deze manier van handelen is niet datgene wat de overheid heeft bedoeld met Burgerparticipatie. De 
burgers betrekken en medeverantwoordelijk maken van onze eigen leefomgeving is hier ver te 
zoeken. Het is ook niet echt handig om de burger buiten de deur te houden. Zo adviseert het 
Kennisdocument Das, opgesteld door de provincies (!), zeer nadrukkelijk om dassenwerkgroepen 
te raadplegen en dat het achterwege laten daarvan er uiteindelijk toe kan leiden dat een rechter de 
uitvoering van het plan zal verbieden. 
 
 

13.   Kamsalamander en Ringslang 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Kamsalamander  
In het Arcadis rapport zit een Quick scan ecologie Groene Schakel Hilversum opgesloten (57 pag.). 
Het rapport is van 8-8-2019 en heeft een eigen pagina nummering. 
Op pag. 29 wordt gemeld dat er recente waarnemingen bekend zijn uit het NDDFF databestand. 
Deze waarnemingen worden echter nergens vermeld. Controle hierop is niet mogelijk. 
 

13.1. Quick scan, pag. 49 wordt de ‘Onderzoeksinspanning amfibieën’ genoemd. 
Arcadis: 
De werkzaamheden zijn wel gericht op het meest oostelijke bosmeer binnen Anna’s Hoeve en de 
waterhoudende poelen binnen Monnikenberg, zie Figuur 25. Hier dient aanvullend onderzoek plaats 
te vinden conform Soorteninventarisatieprotocollen (NGB, 2017); vijf veldbezoeken dienen onder 
gunstige weersomstandigheden uitgevoerd te worden. Het onderzoek is gericht op individuen (adult 
en juveniel), eisnoeren/eitjes. Daarnaast wordt ook dood hout omgekeerd (in combinatie met het 
reptielenonderzoek) omdat hier mogelijk amfibieën onder verblijven. 
Reactie VBAH: 
Bij de hier genoemde poelen en bosmeer (in de volksmond Bergvijver) mist de recent aangelegde 
vervangende poel in de zuidoost hoek van Anna’s Hoeve nabij spoorbaan en A27. Deze lijkt niet te 
zijn onderzocht wat niet begrijpelijk is. Na realisering van deze poel zijn ‘alle amfibieën’ van de te 
dempen poel overgebracht naar de nieuwe poel. Het zou juist zeer interessant zijn vast te stellen wat 
het resultaat van die ingreep is geweest. Was men bevreesd dat de resultaten konden tegen vallen? 
Er zouden vijf veldbezoeken moeten zijn uitgevoerd. De resultaten daarvan worden nergens gemeld. 
De VBAH wil graag antwoord op de volgende vragen: 
1. Wat is de reden dat de nieuwe poel in de zuidoosthoek van Anna’s Hoeve niet is gemonitord? 
2. Wat is de reden dat alle monitoringresultaten niet zijn vermeld? 
3. Kunnen de resultaten alsnog bekend gemaakt worden en toegestuurd aan de VBAH? Zo niet, 

waarom niet? 
4. Bij het GNR is bekend dat er een Poelenwerkgroep Het Gooi is die al jarenlang monitort. Heeft 

Arcadis met deze Poelenwerkgroep contact gehad en is er uitwisseling van monitoringgegevens 
geweest? Zo niet, waarom niet? 

 

13.2. Arcadis (basisrapport 17-4-2020), pag. 69, 101, 102 
Arcadis: als gevolg van de graafwerkzaamheden op het weiland in Monnikenberg kunnen 
kamsalamanders worden verstoord, gewond raken of gedood worden. 
Na afgraven komt er heide, er is dan een betere bescherming dan een grasland tegen predatoren. 
Door de natuurbrug en faunatunnels kunnen amfibieën veilig over de spoorbaan komen. 
Reactie VBAH: 
De conclusie die Arcadis trekt over meer dekking is nog maar af te wachten. Zolang er na afgraven in 
feite alleen maar een kale open bodem is zijn de amfibieën zeer kwetsbaar. Zie de resultaten aan de 
oostkant van de A27 nabij de faunatunnel. 
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De spoorbaan is voor amfibieën geen echt groot probleem. Vanuit Monnikenberg zijn o.a. de 
kamsalamanders een aantal jaren geleden op eigen kracht al in de poel aan de zuidoosthoek van 
Anna’s Hoeve gekomen. 
De grote voordelen die Arcadis noemt zijn dus betrekkelijk. 
 

13.3.   Mitigerende maatregelen, pag. 127 
LET WEL: Dit geldt in geval van afgraven van weiland en akker. 
In het kort wordt gemeld: 
Wanneer kamsalamanders in het water verblijven wordt een amfibieënraster om de poelen gezet,  
1-4 t/m 1-6 (2021). Met name de kamsalamanders, wordt aangenomen, zitten dan in het water 
vanwege de voortplanting. De rasters worden verwijderd als het afgraven is uitgevoerd. 
Vanaf 1-8-2021 is de planning te kunnen starten met het afgraven van weiland en akker. Hiervoor is 
een ontheffing aangevraagd (Provincie NH - PMV, Aardkundige Monumenten, ontwerpbeschikking 
Aardk. mon., tussen Goois Natuurreservaat en Utr. Heuvelbrug, Hilversum en Laren, 12-11-2020). 
Reactie VBAH: 
- De VBAH constateert dat er sprake is van voorbereidende maatregelen die Arcadis noemt. Een 

overzicht van de uitvoering in de praktijk, het zogenaamd ecologisch werkprotocol, ontbreekt. 
Dat moet alsnog opgesteld worden. 

- Zodra de rasters geplaatst zijn is het goed denkbaar dat amfibieën, waaronder kamsalamanders, 
nog naar de poelen toe trekken. Ze stuiten dan op het raster en lopen groot gevaar zodra er 
gegraven gaat worden. De VBAH adviseert om die reden aan de buitenzijde van het raster gelijk 
met het raster een groot aantal emmers te plaatsen. Amfibieën die naar het water willen, vallen 
in die emmers. Het is vervolgens nodig dat de emmers iedere ochtend vroeg onderzocht worden 
op de aanwezigheid van amfibieën. Deze worden losgelaten binnen het amfibieënraster. 

- Voordat de rasters verwijderd worden is het verstandig om op korte afstand van het 
Monnikenwater groepjes boomstronken nabij de poel te leggen. Deze dienen als eerste 
schuilplaatsen voor amfibieën die weer uit het water kunnen komen. Op dat moment is het 
maaiveld een zandvlakte en is er verder geen schuilgelegenheid. Een ril van stronken kan naar 
een plek met meer dekking voeren. 

- In het ecologisch werkprotocol wordt vermeld: 

• Wat de criteria zijn om het moment te bepalen waarop de rasters daadwerkelijk geplaatst 
worden. 

• Wanneer de emmers worden gecontroleerd en is vermeld wie daarvoor verantwoordelijk is.  

• Welke afspraken er zijn over de dagelijkse controle op het raster of dat in orde is en wie het 
regelt als hierbij problemen zijn. 

• Indien er binnen het Monnikenwater gebaggerd moet worden en/of het teveel aan  
water-/oevervegetatie verwijderd moet worden is de beste tijd daarvoor oktober (zie 
afbeelding hieronder, Bron BIJ12 Kamsalamander). 
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13.4.   Mitigerende maatregelen, pag. 127 
LET WEL: Dit geldt in geval van niet-afgraven van weiland en akker. 
In paragraaf 4.2. Optie 2: Plan VBAH door vergroting Monnikenwater. 
In die paragraaf is nader ingegaan op het alternatieve voorstel om weiland en akker niet af te graven. 
Om het Monnikenwater te herstellen is het voldoende om juist het omringende dijkje wat te 
verplaatsen. Hiermee wordt het wateroppervlak vergroot van circa 0,2 ha naar 0,5 tot 0,65 ha. Het 
biedt daarbij grote kansen binnendijks een mooie brede plas-dras zoom te realiseren.  
Omdat weiland en akker hierbij niet worden afgegraven beperken de werkzaamheden zich tot de 
periode oktober, wat de minst kwetsbare periode is voor de amfibieën. Dit werk kan in korte tijd 
worden uitgevoerd door aannemers, die bekend zijn met dit soort werk, op een verantwoorde en 
voorgeschreven manier (zie BIJ12 Kamsalamander). 
 

13.5.   Ringslang 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn er overeenkomsten met de kamsalamanders. Ook 
ringslangen lopen risico op verwond of gedood te worden door de werkzaamheden. Aantasting van 
het huidige foerageergebied is ook mogelijk. 
Positief is dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal broeihopen worden aangelegd als 
schuilplaats. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 15-10 en 1-4 (is buiten de 
kwetsbare periode). 
Op pag. 148 onder Bijlage C Mitigerende maatregelen HOV worden mitigerende en compenserende 
maatregelen voorgesteld. 
Reactie VBAH: 
- Bij 2e stip: bij ‘biotoop’ aanhouden dat dit ‘winterbiotoop’ moet zijn. 
- Bij 3e stip: figuur 18 is niet te vinden. 100 meter aanpassen naar 50 meter. Dat is eerder 

toegepast in Anna’s Hoeve langs de spoorbaan. Hier werden ook emmers aan de kant van het 
projectgebied ingegraven om de kans op vangen en verplaatsen van ringslangen te vergroten. 

- Aanvullend: voorafgaand aan het graven wordt door een deskundige een inspectie gedaan op de 
aanwezigheid van ringslangen (en eventueel andere zichtbare dieren) 

 
 

14.  Wandelmogelijkheden en versnippering 
 
De Gooi- en Eemlander meldde dat de padenstructuur in Monnikenberg hier en daar wordt 
aangepast. De privacy van de bewoners van het voormalige klooster moet gewaarborgd blijven. 
Het klooster, aldus de website van ‘Wonen bij September’, wordt een woonhuis voor ouderen met 
dementie. Het doel is dat bewoners hun leven daar voortzetten zoals ze gewend zijn. Met bewoners 
worden binnen en buiten activiteiten ondernomen, zoals wandelen en tuinieren. Familie en vrienden 
mogen altijd langs komen, er zijn geen beperkingen in het aantal bezoekers. De indruk die de website 
geeft laat zien dat Wonen bij September een duidelijke binding wil hebben met de buitenwereld. 
➢ Het lijkt daarom nogal vreemd dat het huidige padenstelsel zo aangepast moet worden dat de 

wandelaars op Monnikenberg met een boog om het klooster heen moeten lopen, deels zelfs 
door de kwetsbare ecologische gradiënt van bosrand en weiland. Het gevolg daarvan is dat een 
veel te groot deel van het gebied voor wandelaars in één klap niet meer toegankelijk zal zijn. Tot 
voor kort was de motivatie voor die afsluiting dat dit noodzakelijk is voor het ecoduct, wat geen 
houdbaar argument is. Nu wordt de privacy van bewoners als reden genoemd. 

De VBAH heeft uitleg gevraagd aan Wonen bij September over de genoemde privacy. Op 27-1-2021 
bevestigde de projectontwikkelaar zelf dat hetgeen op de website staat volledig juist is 
geïnterpreteerd. Wonen bij September heeft geen enkele bedoeling om de omgeving bij het 
voormalige klooster, te weren van wandelaars die over een pad lopen. De privacy is niet in het 
geding! 
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➢ De wandelaars op Monnikenberg die een rondje willen lopen hebben nu niet veel keus meer. Het 
GNR heeft er voor gekozen de wandelaars te beperken in hun mogelijkheden. Deze handeling is 
in strijd met de statuten van het GNR. Om toch een kleine ronde te kunnen maken wordt er 
dwars door het aanwezige heideven een vlonderpad gelegd. Een bouwsel dat veel geld kost in 
aanleg en onderhoud. Deze ingreep wordt goedgepraat met de opmerking: “Hierdoor worden 
wandelpaden door het gebied met elkaar verbonden” (Arcadis, maatregel 27, pag. 19). Echter, de 
huidige paden liggen er gewoon, zijn al met elkaar verbonden en goed bruikbaar en kosten aan 
onderhoud niets extra. Een nieuw pad dwars door het waardevolle ven verdeelt dat in twee 
stukken. Hiermee wordt het ven en de open ruimte versnippert, het zal de rust aldaar niet ten 
goede komen voor de aanwezige vogels en andere dieren. 

 
De VBAH is van mening dat: 
- Het padenpatroon moet worden aangepast/gehandhaafd zodat er geen nieuw pad komt op de 

overgangszone (gradiënt tussen bos en weiland westelijk van het klooster).  
- De aanleg van een vlonderpad mag niet doorgaan, het zorgt voor nieuwe versnippering en 

onrust en tast de open kern van het landgoed aan. Landschappelijk en cultuurhistorisch 
ongewenst en een aantasting. 

- Een vlonderpad middenin het belangrijkste foerageergebied van de dassen verstoort de 
oriëntatie van de dassen. 

- Een vlonderpad leidt al snel tot een avonturen pad; mensen kunnen gemakkelijk van de vlonder 
af gaan en dwars door het gebied lopen. 

- Via de noordelijke beukenlaan kan goed gebruik worden gemaakt om een rondje buitenom het 
weiland te lopen.  

 
Toename recreatiedruk, loslopende honden, te weinig toezicht 
Er kan verlies van natuurkwaliteit optreden als gevolg van een (mogelijke) toename van de 
recreatiedruk. Een toename van verstoring op het landgoed kan eveneens resulteren in de aantasting 
van wezenlijke kenmerken en waarden. 
Hoewel het verboden is om een hond los te laten lopen op Monnikenberg wordt dat wel 
geconstateerd. Loslopende honden vormen een groot en moeilijk beheersbaar probleem voor 
natuurbeheerders en Boa’s. Jaarlijks worden reeën door honden opgejaagd en door auto’s 
doodgereden. Ook worden jaarlijks dassenjongen door honden doodgebeten, op hun burcht.  
Uit camera onderzoek van de VBAH in 2019 werd duidelijk dat een groep van vier reeën - een 
reegeit, reebok en twee jongen – zich dagelijks ophielden in de zeer rustige omgeving met veel 
dekking van de vernielde dassenburcht binnen het plangebied van het HOV project. Nadat alle 
bomen daar in oktober 2019 waren omgezaagd zochten deze reeën hun toevlucht in het bosperceel 
waar de hoofdburcht van de dassen is. Dat is een veel opener gebied. Een jagende hond kan hier veel 
schade toebrengen aan een ree. 
 
 

15.  Afsluiting gebied rond ecoduct in Anna’s Hoeve 
 
Op 17 oktober 2014 verscheen de definitieve versie van het rapport ‘Toetsing concept-
inrichtingsvisie Anna’s Hoeve’ (E.A. van der Grift, M. Goossen, R. Jochem & R. Henkens, Alterra, 
Wageningen Universiteit en Research Centrum). http://annashoeve.nl/wp-
content/uploads/2019/04/2014-10-17-Alterra-toetsing-inrichtingsvisie-Annas-Hoeve.pdf 
 
Dit rapport bevat een ecologisch onderzoek en een recreatieonderzoek. Beide onderzoeken zijn de 
aanleiding geweest om te ondersteunen dat er bij de aanloop van het ecoduct in Anna’s Hoeve een 
groot rustgebied moet komen. 

http://annashoeve.nl/wp-content/uploads/2019/04/2014-10-17-Alterra-toetsing-inrichtingsvisie-Annas-Hoeve.pdf
http://annashoeve.nl/wp-content/uploads/2019/04/2014-10-17-Alterra-toetsing-inrichtingsvisie-Annas-Hoeve.pdf
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Uit het recreatieonderzoek zou namelijk gebleken zijn dat de recreatiedruk in Anna’s Hoeve erg hoog 
is. Gemiddeld zouden er per dag 1750-2000 bezoekers in het gebied komen! Reden om te adviseren 
dat rondom de aanloop naar het ecoduct circa 10 ha voor het publiek afgesloten moet worden.  
 
Uit het ecologisch onderzoek kwam als conclusie dat bij afsluiting er in dat rustgebied grote kansen 
zijn voor vogelsoorten die als gevoelig /kritisch en zeer gevoelig/zeer kritisch worden gekenschetst. 
Een reden te meer voor de afsluiting van 10 ha.  
In de eerst groep van kritische vogels zijn 18 soorten genoemd, bijvoorbeeld: havik, ijsvogel, 
slobeend, wintertaling, stormmeeuw, kleine plevier, klapekster en kleine bonte specht. De tweede 
groep bestaat uit 3 soorten: roerdomp, kleine mantelmeeuw en witgatje (pag. 43-48). 
Volgens Alterra kan natuurontwikkeling ertoe leiden dat de potentie van het gebied voor (zeer) 
kritische soorten toeneemt. De kans is het grootst voor soorten die reeds in naburige gebieden in het 
Gooi of op de Heuvelrug voorkomen. Ook kan natuurontwikkeling ‘nieuwe’ kritische en weinig 
kritische soorten aantrekken of leiden tot hogere broeddichtheden. Wil het gebied na 
natuurontwikkeling potentie hebben voor kritische soorten, dan dient er voldoende rust te heersen. 
De VBAH stelde indertijd kritische vragen over de haalbaarheid om de genoemde 18 en 3 
vogelsoorten in Anna’s Hoeve te krijgen. De gemeenteraad van Hilversum besloot daarop een second 
opinion te laten doen door bureau Waardenburg. De eindconclusie werd door Waardenburg zo 
geformuleerd: “Een smallere zone (bedoeld wordt het rustgebied) of toestaan van enige vorm van 
recreatie in deze zone zal ten koste gaan van de ambitie voor één of meerdere doelsoorten. 
Waardenburg kon zich kennelijk verenigen met de genoemde vogelsoorten. 
 
Door de VBAH is vervolgens de mening van de directeur- rentmeester van het GNR gevraagd. Zijn 
reactie op 1-12-2016 was: “Voor wat betreft de broedvogels worden soorten genoemd die naar onze 
inzichten zeker kunnen profiteren van een rustzone met een goede natuurinrichting. De lat mag wat 
ons betreft best hoog worden gelegd. Niet voor alle genoemde soorten is op dit moment al geschikt 
habitat aanwezig. Het is de bedoeling dat diverse biotopen van bos, heide/schraalgrasland en 
oevermilieus worden gerealiseerd in de rustzone. Welke soorten broedvogels zich daar daadwerkelijk 
zullen vestigen is op voorhand niet te zeggen. Daar zullen wij ook geen verwachting over uitspreken. 
Overigens zijn broedvogels niet de enige groep dieren die zullen profiteren van de rustzone. Zo is 
vestiging van dassen in Anna’s Hoeve binnen de rustzone op termijn mogelijk”.  
In de literatuurlijst van Arcadis op pag. 143 is het Alterra rapport, wat aan de basis ligt van de 
afsluiting van een deel van Anna’s Hoeve, niet vermeld. Eén van de door Alterra genoemde kansrijke 
soorten is de IJsvogel. Een voorstel van de VBAH om daar bij de inrichting van de Bergvijver rekening 
mee te houden werd in eerste instantie direct afgewezen, een slecht voorteken (!). 
Reactie VBAH:  
Het rustgebied wordt wel afgesloten, maar: 
Op welke manier is er in het rapport van Arcadis rekening gehouden met de door Alterra 
genoemde kritische en zeer kritische soorten? Voor welke soorten van de droge en natte biotopen 
wordt de inrichting aangepast en hoe? Waar is die informatie te vinden? 
 
 

16.  Noodzaak van rustgebieden? 
 
Ten behoeve van de ecologische verbindingszone Anna’s Hoeve naar Monnikenberg via het ecoduct 
en verder via de faunatunnel A27 worden rustgebieden voorgesteld. Deze gedachte is beschreven in 
“De Groene Schakel, Actualisatie doelsoortenlijst, verkenning benodigde afgravingen en advies 
rustgebied”, Van der Grift, E.A., februari 2019, Alterra rapport 2934 (https://edepot.wur.nl/470235) 
 
De vraag is wat zijn de achterliggende motieven om die rustgebieden in te stellen en hoe wordt de 
omvang ervan bepaald? 

https://edepot.wur.nl/470235
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Kort samengevat is in het rapport de  volgende informatie te lezen. 
 

16.1.   De noodzaak? 
- De corridor van De Groene Schakel heeft een beperkte ruimte door verstorende factoren als het 

spoor, de A27 en de Weg over Anna’s Hoeve.  
- Er is een intensief gebruik van de gebieden door wandelaars. 
- Dieren moeten in de corridor kort na elkaar twee smalle passages nemen. 

Dat is vooral voor ree en in mindere mate, boommarter en das een knelpunt. 
- In een rustgebied geen recreatie om kans op functioneren voor soorten te vergroten. 
Reactie VBAH: 
- Bij alle natuurbruggen in het Gooi zijn vergelijkbare verstorende factoren. Dat was van te voren 

bekend. Deze natuurbruggen werken voor zover bekend goed; van wandelaars, fietsers en ruiters 
lijken de dieren zich weinig aan te trekken. 

- Het intensieve gebruik is van toepassing op Anna’s Hoeve, helemaal niet op Monnikenberg. Dat 
is misschien wel het rustigste gebied in het Gooi. 

- De praktijk in het Gooi laat al sinds de opening van de eerste natuurbrug Zanderij Crailoo op 3 
mei 2006 zien dat dieren zich goed aanpassen, nauwelijks hinder hebben van de aanwezigheid 
van mensen (wandelaars, fietsers, ruiters) op die natuurbrug. Citaat: 
“De resultaten liegen er nu, zo kort na de aanleg, al niet om. Behalve talloze reeën en andere 
dieren, zijn ook zeldzamere soorten zoals boommarter, das, bunzing en levendbarende hagedis op 
de brug gesignaleerd. Terwijl er wekelijks gemiddeld ook nog ruim 3000 wandelaars, fietsers en 
enkele tientallen ruiters over de brug trekken”. (pag. 9, Van der Grift, E.A., F.G.W.A. Ottburg & J. 
Dirksen, 2009. Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier. Wageningen, 
Alterra, Alterra-rapport 1906). 

- De doorgang bovenop het ecoduct over de spoorbaan is 50 meter en de onderdoorgang van de 
faunatunnel is 40 meter. Deze afmetingen van een ecoduct worden op de meeste ecoducten 
toegepast. De faunatunnel onder de A27 is de breedste en hoogste, de meest optimale in 
Nederland. 

- De door Alterra genoemde argumenten zijn niet doorslaggevend voor de situatie in 
Monnikenberg. 

 

16.2.   Onderbouwing rustgebieden, pag. 27-29 
- Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor de omvang van rustgebieden zijn er niet. Wel 

vuistregels.   
- De radius voor een ree in een corridor wordt geschat op 150 meter. Die afstand is het 

uitgangspunt geworden (radius: verstoringsafstand). 
- Alterra onderscheidt een ‘Corridor’: soorten verplaatsen zich van het ene gebied naar het 

andere. Ook wordt genoemd ‘Stapsteen’ : een gebied van minimaal 1 ha groot dat in de corridor 
kan liggen. 

- Ontwerprichtlijnen voor de doelsoorten van De Groene Schakel staan in tabel 4.1 als minimale 
breedte van de corridor voor: boommarter, ree en das 100 meter. Voor alle andere soorten in de 
tabel is die maximaal 75 meter. 

Reactie VBAH: 
- Het is goed dat er vuistregels zijn die enig houvast bieden. Maar dat geeft ook aan dat deze 

arbitrair kunnen zijn. Het vermeldde citaat bij paragraaf 16.1 is daarvan een groot bewijs. 
- In het Alterra rapport 1379, pag. 21 (Natuurbrug Het Gooi, Toetsing plannen voor 

kantoorgebouwen op voormalig AZC terrein, Alterra Wageningen, 2006) wordt ingegaan op de 
minimale breedte van de corridor voor een edelhert, die is 1000 meter. Citaat:…op sommige 
locaties kan de breedte van de corridor van het edelhert worden versmald tot 300 meter mits dit 
over een beperkte afstand gebeurt. 
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Met deze informatie van Alterra is nog duidelijker dat de genoemde maten en richtlijnen van 
een corridor en daarmee ook een rustgebied inderdaad richtlijnen zijn en in het veld aangepast 
kunnen worden. 
 

16.3.   Omvang rustgebieden, pag. 30-32 
- Voor Monnikenberg is het plan 10,5 ha rustgebied in te stellen, waar dus geen publiek meer mag 

komen. Zie ook figuur 4.2. 
- Binnen Monnikenberg omvat het rustgebied de hele noordoosthoek van het terrein. 
- In rustgebied: verwijderen (frezen) van de nu aanwezige wandelpaden zodat deze snel 

dichtgroeien en het aanleggen van hoge stobbenwallen bij de voormalige ingangen van deze 
wandelpaden. 

Reactie VBAH: 
- Bij figuur 4.2 is nagemeten hoe groot het rood omcirkelde rustgebied in Monnikenberg is. Dat is 

geen 10,2 ha zoals Alterra aangeeft. Dat oppervlak is 15 ha! Bijna 50% groter. 
- De rode lijn van het rustgebied  omvat niet alleen de noordoosthoek. Het is eigenlijk een groot 

deel van het hele noordelijke gebied. 
- Op dit moment is op Monnikenberg het werkterrein van het HOV project (ecoduct, busbaan) en 

aansluitend naar de faunatunnel afgesloten met bouwhekken of een standaard hek van 1,20 
meter hoog. Dat is, het ongeveer driehoekige gebied waar eerder alle bomen gekapt zijn, 7 ha. 
Nagemeten is wat de afstanden zijn tussen de spoorbaan en de genoemde hekken, als volgt: 

1. Ter hoogte van ecoduct: spoorbaan richting hek: 120 meter. 
2. 125 m oostelijk van ecoduct: spoorbaan richting houten landbouwhek: 150 meter. 
3. Van faunatunnel tot hek westelijk daarvan: 100 meter. 

De hier genoemde breedtes voldoen nu al aan de ontwerprichtlijnen voor een corridor zoals 
die bij 16.2 door Alterra zijn aangegeven. De noodzaak om deze corridor verder in oppervlak te 
vergroten tot een rustgebied van 15 ha (zie hierboven) is niet aan de orde. Er is geen 
noodzakelijke reden voor. 

- Opgemerkt wordt dat Alterra voor een ree als radius hanteert 150 meter. Daarbij moet bedacht 
worden dat het om een radius gaat, dus aan alle kanten van een ree. Bij de corridor in 
Monnikenberg hebben dieren, dus ook een ree, niets te vrezen van mensen die van alle kanten 
kunnen komen. Slechts aan de zuidkant van de corridor zouden mensen op een pad kunnen 
passeren. Een radius van 150 meter moet in deze situatie dus als een vuistregel worden 
toegepast, het is geen harde maat. 

- De afmetingen van een corridor houden er verband mee dat dieren niet verstoord moeten 
worden als ze in de corridor zijn. Voor de verschillende dieren zijn verschillende afstanden 
waarbij ze alert worden voor gevaar of op de vlucht slaan. Voor de doelsoorten van De Groene 
Schakel met een radius van 100 meter zijn er vier soorten: ree, vos, das en boommarter (tabel 
4.1 in paragraaf 16.2). Dieren die met name in de schemering of in de nacht actief zijn en zich 
dan zullen verplaatsen via de corridor. Er zijn dan geen wandelaars meer in het natuurgebied. 
Vos en ree verplaatsen zich ook overdag. Op veel andere plekken, ook natuurbruggen, zien 
bezoekers vossen en reeën soms op zeer korte afstand waarbij met name reeën niet op de vlucht 
slaan. In deze drukke omgeving hebben veel dieren zich in een bepaalde mate daaraan 
aangepast. Alle andere doelsoorten hebben een veel kleinere radius, de meeste 25 meter. 

- Neemt niet weg dat het goed kan zijn bepaalde stukken in Monnikenberg af te sluiten. Een 
overleg hierover met de VBAH wordt op prijs gesteld. 

- Uitgaande van de hier genoemde feiten is het niet noodzakelijk een dergelijk groot 
aaneengesloten rustgebied voor wandelaars af te sluiten. De mogelijkheid moet blijven om aan 
de voorkant van het klooster langs te lopen naar de noordelijke beukenlaan. Via die laan tot 
voorbij het weiland en dan linksaf, parallel aan het weiland verder te gaan. Een rondje om het 
weiland en niet er dwars door heen via een nieuw pad en een vlonderpad. In dit zeer rustige 
gebied zal dat goed werken. 
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- Een aantal paden moet dichtgroeien is het plan. Voor het pad direct westelijk en parallel aan het 
weiland is dat onbegrijpelijk. Dit pad met bejaarde bomen is het oude hoofdpad wat door veel 
mensen gebruikt wordt. Het hoort bij de ziel van Monnikenberg, net als het weiland. Dat pad 
moet gewoon toegankelijk blijven waarmee ook het rondje om het weiland gehandhaafd wordt. 
Gebeurt dat niet dan wordt het landgoedkarakter geweld aan gedaan. Dat is niet conform de 
afspraak die indertijd gemaakt is met de vorige eigenaar van het gebied, de zusters 
Augustinessen van Sint Monica (Bij de verwerving van het landgoed is met de zusters afgesproken dat 

het Goois Natuurreservaat het landgoed als natuurgebied zal beheren. Het ontwikkelen van de ecologische 
corridor als onderdeel van De Groene Schakel zal worden gecombineerd met behoud van het 
landgoedkarakter waarin rust en sereniteit wordt gewaarborgd door behoud van uitsluitend de toegang 

aan de Soestdijkerstraatweg. Natuur en landschapsplan Monnikenberg, GNR 2015, pag. 18). 
 

16.4.   Ontgravingen 
- Volgens Alterra zijn ontgravingen ook nodig voor het creëren van een nutriëntenarme 

uitgangssituatie voor de ontwikkeling van schrale vegetaties. Deze ingrepen worden van groot 
belang geacht voor een goed functionerende natuurverbinding voor de doelsoorten. 

Reactie VBAH: 
- Het kan niet anders zijn dan dat de opmerking van Alterra te maken heeft met het voornemen 

het weiland en akker af te graven. In dat geval gaat het om mogelijkheden te creëren voor 
bepaalde soorten planten. Die planten behoren niet bij de doelsoorten van de corridor De 
Groene Schakel. 
Afgraven van het weiland heeft dus geen enkele noodzaak voor de werking van de 
natuurverbinding. Ook zonder afgraven werkt de ecologische verbinding ecoduct-faunatunnel 
A27 goed. 

 

Samenvatting en Conclusie hoofdstuk 16 
- De gedachte voor een uitgebreid rustgebied in Monnikenberg is aantoonbaar niet noodzakelijk. 

Voor Anna’s Hoeve is daar meer begrip voor gezien de veel grotere recreatiedruk in dat gebied. 
- Voor de omvang van een corridor zijn geen vaste wetmatigheden. Het zijn richtlijnen en 

vuistregels, wat inhoudt dat de locatie en de doelsoorten mede bepalen welke maten 
noodzakelijk zijn. 

- Het is noodzakelijk de omvang van het bedachte rustgebied nader te overwegen. Hierbij is het 
van groot belang dat de wandelroute rondom het weiland in stand blijft. Een zeer verstorend en 
versnipperend nieuw pad en aansluitend een vlonderpad dwars door het weiland en 
Monnikenwater is dan niet nodig. 

 
 

17.  Natuurversterkende maatregelen in Anna’s Hoeve en Monnikenberg 
 
Met de uitwerking van het HOV project, inclusief het ecoduct en indirect ook met de faunatunnel in 
de A27, is wat betreft de flora en de fauna eigenlijk alleen, voornamelijk, rekening gehouden met de 
natuurwaarden binnen het plangebied van het HOV project. Dat is in eerste instantie begrijpelijk. 
Echter, het doel van de aanleg van de robuuste faunapassage is dat deze zo goed mogelijk 
functioneert. Niet alleen op de passage zelf maar vooral ook daarbuiten is het van het grootste 
belang dat een ruime omgeving met alle daar al voorkomende biotopen zo optimaal mogelijk zijn 
ingericht én worden onderhouden. Als de ‘aanvoerlijnen’ richting faunatunnel en ecoduct zo 
optimaal mogelijk voldoen aan de levensvoorwaarden van dieren die willen migreren, dan zal de 
complete faunapassage voldoen aan de gestelde verwachtingen. 
Op dit moment is de situatie dat er voor veel diersoorten grote delen van hun leefgebieden verloren 
zijn gegaan en dat hiervoor geen versterkende maatregelen zijn genomen in de overgebleven 
gebieden. Om hierin verbetering aan te brengen en de gestelde doelen te bereiken is het dringend 
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nodig om kwalitatief goede inrichtingsplannen voor de ruime omgeving te maken. Met omgeving 
wordt hier uiteraard vooral gedoeld op de gehele natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. 
Het gaat dus vooral om de kwaliteit van leefgebieden en soorten in de totale Groene Schakel en 
omgeving, die moet niet alleen minimaal gelijk blijven, maar sterk verbeterd worden. Daarvoor zijn 
nu de kansen optimaal aanwezig. 
 
De VBAH heeft dat probleem onderkend en in haar zienswijze van 5-6-2019 zijn voor acht 
kenmerkende diersoorten inrichtingsvoorstellen genoemd, inclusief een monitoringsplan (Bijlage 7: 
Zienswijze op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019, zaaknummer RUD.260355, verzonden 
5-6-2019). 
De kenmerkende soorten zijn: boommarter, das, 3 soorten vleermuizen, hermelijn, wezel en 
ringslang. De achterliggende gedachte is dat de voorgestelde nieuwe inrichtingsmaatregelen niet 
alleen voor die acht soorten belangrijk zijn, maar dat de maatregelen tevens goed zijn voor een veel 
groter aantal soorten zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, insecten, paddenstoelen, planten, 
bodemdieren, enz.   
In de Zienswijze wordt een aantal Aandachtspunten genoemd en is er per diersoort een paragraaf 
Monitoring en aanbevelingen toegevoegd.  
 
De VBAH heeft over de uitwerking van deze  voorstellen sinds oktober 2019 overleg met de HOV 
omgevingsmanager en het GNR. Er zijn voorstellen gedaan en er is een Plan van Aanpak met een 
financiële toezegging opgesteld en ondertekend namens GS. De omgevingsmanager is er 
verantwoordelijk voor dat een ecologisch adviesbureau betrokken wordt bij de uitwerking en er een 
conceptplan wordt opgesteld. Dat plan moet in de zomer van 2021 gereed zijn. 
De VBAH is van mening dat het plan met voorstellen dan in de uitvoering van de maatregelen voor de 
Voltooiing Groene Schakel (VGS) geïntegreerd moet worden. Deze uitvoeringswijze is de meest 
efficiënte. Later uitvoeren, pas in 2024 na VGS, betekent opnieuw langdurige grote onrust in de 
natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Gebruikers van Anna’s Hoeve en politici zullen dat 
afkeuren. 
Realisering van de door de VBAH voorgestelde maatregelen maken het mogelijk dat de natuur in 
beide gebieden een flinke kwantitatieve en kwalitatieve impuls zal krijgen! 
 
 

18.  Conclusies        (in rood verwijzing naar betreffend hoofdstuk) 

 
1. Het wel of niet afgraven van weiland en akker is van cruciaal belang voor de verdere inrichting en 

beheer van het landgoed Monnikenberg.   (hfd 1) 
2. Daarmee verband houdend is het afgraven bepalend voor het voortbestaan van de dassenclan 

op het landgoed. Blijft er genoeg voedselgebied over ja of nee?   (hfd 1) 
3. Het afgraven van weiland en akker lijkt vooral ingegeven te zijn vanuit een economisch motief, 

geld besparing. Alternatieven om aan grond te komen zijn voorhanden in Nederland. Hiervoor is 
indertijd geld gereserveerd door de provincie Noord-Holland als onderdeel van het project 
Voltooiing De Groene Schakel. Plan B zal hiervoor uit de kast gehaald moeten worden. De VBAH 
heeft hierop de provincie al aangesproken vanaf 2017. In de SOK overeenkomst is ook voorzien 
in het aanpassen van voorgenomen plannen.   (hfd 2) 

4. Indien weiland en akker worden afgegraven is het zeer twijfelachtig, eigenlijk vrij zeker, dat het 
project als gevolg van o.a. stikstof neerslag zal mislukken om er een kwalitatief goed heidegebied 
te creëren. Eerdere voorbeelden in de regio tonen dat aan.   (hfd 2) 

5. Met afgraving van weiland en akker zullen naar verwachting van het GNR een aantal 
plantensoorten en enkele insecten profiteren. Deze soorten behoren echter niet tot de 
doelsoorten van de ecologische verbinding. Voor een juiste werking van de ecologische corridor 
De Groene Schakel is het daarom niet noodzakelijk het weiland en de akker af te graven.   (hfd 3) 
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6. Voor doelsoorten die behoren bij de ecologische verbinding is aangetoond dat er geen noodzaak 
is om weiland en akker af te graven. De doelsoorten redden het goed zonder die ingrepen in het 
weiland en akker.   (hfd 3) 

7. Afgraven van het weiland waarbij het Monnikenwater blijft zoals het is levert in de praktijk een 
landschappelijk en cultuurhistorisch zeer ongewenste situatie op.   ( hfd 4) 

8. Herstel van het Monnikenwater kan alleen gebeuren door het weiland niet af te graven. De beste 
oplossing voor herstel is het wateroppervlak te vergroten en te voorzien van een brede plas-dras 
zone. Groot voordeel is tevens dat het voedselgebied van de dassen niet wordt aangetast. (hfd 4) 

9. Om meer biodiversiteit te krijgen zijn er meerdere mogelijkheden dan het weiland en akker af te 
graven. Er moet een plan opgesteld worden waarin een grote diversiteit aan mogelijkheden is 
uitgewerkt. Dat komt veel meer planten en diersoorten ten goede.   (hfd 5) 

10. Alle beschikbare ecologische adviezen over het grote belang van het weiland als voedselgebied 
voor de dassen zijn eenduidig in hun betoog. Het weiland vervult een essentiële functie voor de 
dassen (9 rapporten + 5 memo’s). Onbegrijpelijk dat provincie en GNR hier niet naar handelen. 
(hfd 6,7,8,11) 

11. De beweringen en conclusies die bureau Arcadis naar voren brengt getuigen niet altijd van de 
juiste zorgvuldigheid en objectiviteit. Al te gemakkelijk worden uitspraken gedaan die op geen 
enkele manier onderbouwd zijn met feiten. Met name in hoofdstuk 7 over de dassen van deze 
zienswijze komt dat tot uiting. Van een onafhankelijk adviesbureau mag dat niet verwacht 
worden.   (hfd 7,10,11) 

12. Gezien eerdere uitspraken van de rechter moet er stevig rekening mee worden gehouden dat het 
afgraven van akker en weiland uiteindelijk wordt verboden. Het afgraven kan beter 
heroverwogen worden en de grond elders worden verkregen dan aansturen op een dure en 
langdurige juridische procedure. In geval van handhaving van het ontwerpbesluit overweegt de 
VBAH ernstig over te gaan tot het nemen van juridische stappen.   (hfd 9) 

13. Het is opvallend en kenmerkend dat de provinciale overheid stelselmatig probeert burgers en 
organisaties die mee willen doen in de burgerparticipatie zoveel mogelijk probeert te negeren. 
Deskundige burgers die over veel meer lokale en regionale informatie beschikken worden door 
de overheid niet betrokken bij het proces. Zelfs informatie die deze burgers, organisaties zelf 
aanreiken aan de overheid wordt genegeerd. Op zienswijzen en bezwaren wordt nauwelijks 
inhoudelijk gereageerd. Op deze manier vervreemd de overheid steeds meer van de burgers.  
De provinciale overheid moet hieruit haar conclusies trekken.   (hfd 12) 

14. In het rapport van Arcadis wordt melding gemaakt van allerlei natuuronderzoek wat is 
uitgevoerd. Wat hierin ontbreekt zijn de onderzoeksresultaten, die worden nergens vermeld. 
Deze resultaten moeten op korte termijn als nog beschikbaar gesteld worden. 
Voor de mitigerende en compenserende maatregelen bij de kamsalamander en ringslang heeft 
de VBAH aanvullende voorstellen gedaan.   (hfd 13) 

15. In het rapport van Arcadis is niets te vinden over de inrichting van het rustgebied in Anna’s 
Hoeve voor kritische en zeer kritische vogelsoorten die zich daar kunnen vestigen bij afsluiting. 
(hfd 15) 

16. De noodzaak om in Monnikenberg een heel groot rustgebied in te stellen is onvoldoende 
onderbouwd. Het heeft grote gevolgen voor het behoud van het landschappelijk beeld, beperkt 
de wandelmogelijkheden en daarmee de beleving van het landschap in grote mate en 
versnipperd door de aanleg van nieuwe paden en een vlonderpad met name de openruimte van 
het hart van Monnikenberg, het weiland. Niet goed voor de rust in dat gebied.   (hfd 14,16) 

17. Voor de juiste werking van corridor De Groene Schakel is het niet noodzakelijk in Monnikenberg 
de omvang van de reeds beschikbare ruimte verder te vergroten. De richtlijnen en vuistregels 
voor een corridor en het feit dat het natuurgebied als zeer rustig bestempeld kan worden geven 
daartoe voldoende zekerheid. Groot voordeel is bovendien dat de huidige wandelroutes 
daardoor nauwelijks aanpassingen vragen.   (hfd 16) 
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18. De door de VBAH voorgestelde natuurversterkende maatregelen in Anna’s Hoeve en 
Monnikenberg kunnen een belangrijke versterking opleveren voor de biodiversiteit in beide 
gebieden.   (hfd17) 

 
De VBAH verklaart dat alle bij dit document gevoegde bijlagen beschouwd kunnen worden als te zijn 
ingelast bij deze zienswijze. 
De VBAH merkt op dat de gronden van deze zienswijze niet limitatief zijn. De VBAH houdt de vrijheid 
om nieuwe feiten en omstandigheden later naar voren te brengen die passen in de zienswijze die tot 
nu toe is weergegeven. 
 
 

Besluit 
Gezien al het voorgaande maakt de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. bezwaar tegen het 
Ontwerpbesluit Wnb-de Soorten, Provincie Noord-Holland, Locatie:  Anna's Hoeve en Monnikenberg, 
Hilversum en Laren met zaaknummer OD.311362 bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 
 
De redenen hiervoor zijn: 

• De ontoereikende onderbouwing en motivering. 

• Het ontbreken van het evenwichtig afwegen van alle relevante belangen opdat het enkel 
opgevoerde belang niet onevenredig andere belangen schaadt. 

• De strijdigheid met relevante beleidskaders op het gebied van aardkundige waarden, flora en 
fauna, cultuurhistorie, landschap en beeldkwaliteit. 

• Het niet benutten van alternatieve mogelijkheden die voldoende effectief zijn en een groot 
draagvlak hebben. 

• De precedentwerking die uitgaat van het Ontwerpbesluit. De VBAH is van mening dat het 
besluit om weiland en akker af te graven terwijl daar geen noodzaak voor is heroverwogen 
moet worden. Dit met het oog op precedentwerking, proportionaliteit, redelijkheid en 
billijkheid. 

 
 
 
 
Wij verzoeken u nadrukkelijk een officiële bevestiging van ontvangst sturen. 
 
Met vriendelijke groeten, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., 
 

Danny van Kooi, voorzitter    Jelle Harder, ecologisch adviseur 
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Bijlagen 
- Bijlage 1. Kostenberekening Afgraven weiland en akker op Monnikenberg. 

 
- Bijlage 2. Zienswijze Ontwerpbesluit ontheffing PMV, aardkundige monumenten, 2020-16 AM,  

Groene Schakel PNH. 
 
- Bijlage 3. Over doelmatigheid van ontgronding  van grasland en boekweitakker op het landgoed 

Monnikenberg bij Hilversum door het Goois Natuurreservaat. 
 
- Bijlage 4. Verzoek tot Handhaving aan Omgevingsdienst NHN i.v.m. stikstofuitstoot, 22-11-2019. 
 
- Bijlage 5. Met weiland en akker óók meer biodiversiteit en behoud cultuurlandschap met dassen, 

5-11-2020. 
 
- Bijlage 6. Bezwaar op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019, zaaknummer 

RUD.260355, Wnb aanvraag ontheffing ruimtelijke ingrepen, verzonden 5-6-2019. 
 

- Bijlage 7. Zienswijze VBAH op de verleende ontheffing per datum 24 april 2019, zaaknummer 
RUD.260355, verzonden 5-6-2019. 
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