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Vereniging tot behoud van

Anna’s Hoeve e.o.
www.annashoeve.nl

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel Anna’s Hoeve
in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. Daartoe voert zij regelmatig overleg
met gemeenten en organisaties, zij volgt de ontwikkelingen in het gebied en anticipeert hierop,
onderhoudt contacten met water- en terreinbeheerders, geeft natuureducatieve rondleidingen,
en werkt mee aan beheer en schoonmaakacties.
Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve e.o. De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt minimaal twee keer
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van harte
welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via koerier@annashoeve.nl of
schriftelijk aan E.B. Mulder, Röntgenstraat 77, 1223 LV Hilversum
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E-mail
Verspreiding
Foto omslag
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doortje.nl

Doortje van Dijk, Danny van Kooi, Elze Mulder en Marjan Nijhoff
koerier@annashoeve.nl
Wim van Paridon
Rob Pluntke (01-04-2020 : Bergvijver)

Lid worden – wijzigingen doorgeven:
Als u zich kunt vinden in de doelstellingen van de vereniging, word dan ook lid! De
contributie is minimaal € 2,00 per jaar. Een hogere jaarlijkse bijdrage is uiteraard zeer
welkom, evenals eenmalige of regelmatige giften.
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v.
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o..
U kunt zich aanmelden als lid per e-mail aan: ledenadministratie@annashoeve.nl of
per telefoon: 035 683 0042. Bent u al lid, dan stellen wij het zeer op prijs als u eventuele
wijzigingen in uw gegevens ook aan ons doorgeeft, dit graag bij de penningmeester,
penningmeester@annashoeve.nl
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Van de redactie
Alweer heeft u lang moeten wachten op een
volgende Koerier. Maar hier is hij dan eindelijk.
En – het was het wachten waard, vinden we
zelf.
Natuurlijk vindt u in deze Koerier veel
informatie – over alles waar het bestuur, met
Danny als stuwende kracht, zich mee bezig
heeft gehouden. Er zijn plannen gemaakt, er
is allerlei overleg geweest, er zijn zienswijzen
opgesteld – met dank aan Jelle Harder voor alle
inspanningen! En er is hard gewerkt door de
bosploeg, corona of niet.
Behalve informatie bevat het blad ook heel
veel prachtige foto’s. Wat een feest om door
te bladeren! En als het lezen van zoveel tekst
je even te veel wordt, is dat een welkome
afwisseling.

Anders dan vorig jaar om deze tijd wil het nog
maar niet echt lente worden. Persoonlijk vind
ik dit niet zo’n ramp, op deze manier komt alles
alleen maar een beetje langzamer uit, en geniet
je des te langer van de lente. Anna’s Hoeve is
gewoon altijd mooi, en er is iedere dag iets te
beleven voor wie er oog voor heeft. Eldertje is
zo iemand, haar verhalen zijn zo aanstekelijk
dat je de route zou kunnen nawandelen.
We prijzen ons gelukkig met Doortje van Dijk,
die er alweer iets prachtigs van heeft gemaakt,
en ik kan niet laten om haar nog maar eens te
complimenteren. En: kijkt u vooral ook eens op
haar website https://doortje.nl!
Namens de redactie, Elze Mulder
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Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

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

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

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396

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

Correspondentie kunt u richten aan:
secretaris@annashoeve.nl of (per post) aan
Mw J. Verrij, Radiostraat 103, 1223 BC Hilversum.
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Van de voorzitter
Dit wordt het tweede jaar waarin wij onze
algemene ledenvergadering in St. Joseph
aan de Minckelersstraat niet door kunnen
laten gaan. Hoewel het vaccineren tegen
het coronavirus in gang is gezet duurt
het toch nog een tijd voordat iedereen
die dat wil gevaccineerd is. Het bestuur
heeft daarom besloten om het dit jaar op
een andere wijze te doen dan zoals wij
normaal onze jaarvergadering houden.
Algemene Ledenvergadering
Alle stukken, van zowel 2019 als 2020,
worden op onze website gezet. De leden
krijgen de mogelijkheid om via e-mail
(secretaris@annashoeve.nl) vragen te
stellen over deze stukken. Het is de
bedoeling dat deze stukken rond half
mei 2021 op de website staan. Vanaf dat
moment kunnen de leden tot en met 24
juni 2021 vragen stellen. Wij proberen dan
voor 1 juli 2021 alle vragen beantwoord te
hebben en zullen de antwoorden dan ook
weer op de website plaatsen.
HOV, hoe zit het ermee?
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij het
gehad over de mediation-bijeenkomst die
plaats heeft gevonden op 1 oktober 2019
te Haarlem. Tijdens deze bijeenkomst, met
afgevaardigden van de provincie, is ons
toegezegd dat er extra natuurversterkende
maatregelen zouden worden uitgevoerd.
Wat die maatregelen precies zouden
gaan inhouden, werd daarna in een aantal
besprekingen in het HOV kantoor te
Hilversum vastgelegd. Op pagina 8 in deze
Koerier wordt hier verder op ingegaan.
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Op onze website staan zienswijzen
die betrekking hebben op twee
vergunningsaanvragen van de provincie.
Deze zienswijzen zijn, eind 2020 en half
januari 2021, opgesteld door Jelle Harder
en binnen de gestelde termijn ingediend
bij de desbetreffende omgevingsdienst.
In de zienswijzen ging het vooral om het
voortbestaan van de dassenpopulatie op
Monnikenberg. Tot op heden hebben wij
op deze zienswijzen nog geen reactie
ontvangen. Op pagina 14 in deze Koerier
meer informatie hierover.
Verder wens ik iedereen een goede
gezondheid en ik hoop dat er vanaf
volgend jaar weer een algemene
ledenvergadering plaats kan vinden in ons
oude vertrouwde St. Joseph.
Danny van Kooi

November 2020 - Bosploeg maakt Vijverberg gereed voor sleeën en sneeuw (foto: Rob Pluntke)

Februari 2021 - Tussen de bomen bij de Bergvijver is het besneeuwde talud van de
Natuurbrug Anna’s Hoeve goed zichtbaar (foto: Doortje van Dijk)
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Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021
In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
heeft het bestuur vorig jaar besloten de algemene ledenvergadering 2020 van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Naar onze verwachting is het ook dit jaar niet mogelijk om een normale algemene
ledenvergadering te houden. Daarom hebben wij besloten om de beide algemene
ledenvergaderingen op de volgende manier af te handelen:
Alle stukken die normaal vóór en tijdens de vergadering worden verstrekt, staan nu op
de website: www.annashoeve.nl/bestuur: HOME --> Vereniging --> Bestuur
Wij verzoeken de leden kennis te nemen van de stukken en hierop vóór 24 juni
2021 hun eventuele vragen en opmerkingen te geven. Dit kan naar het mailadres
van de secretaris: secretaris@annashoeve.nl. Wij zullen hier zo snel mogelijk op
reageren en streven er naar om de vragen met de antwoorden voor 1 juli 2021 bij de
verenigingsverslagen te vermelden: www.annashoeve.nl/alv/: HOME --> Vereniging -->
Bestuur --> Algemene Ledenvergaderingen

Agenda 25 juni 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Vaststellen verslagen Algemene Ledenvergadering 23 april en 25 juni 2019
Jaarverslagen en financiele verslagen 2019 en 2020
Verslagen kascommissie 2019 en 2020
Mutatie bestuur: Kees van Vliet in 2020 herkozen tot algemeen bestuurslid
(60 leden hebben in 2020 een positief mailbericht gezonden).
Jaarplan en begroting 2021
Benoeming kascommissie 2021 (2 leden, plus reserve)
Christien Jekel, Roel Luijer en reserve Ineke Marx zijn allen aftredend.
Leden die willen plaatsnemen in de kascomissie kunnen dit vóór 24 juni
2021 mailen naar secretaris@annashoeve.nl of zich melden bij een van de
bestuursleden.
Bestuurssamenstelling en verkiezing
a. Voorzitter: Danny van Kooi is aftredend en herkiesbaar
b. Penningmeester: Anneke Reijn is aftredend en herkiesbaar
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een van de bovenstaande
bestuursfuncties kunnen dit vóór 24 juni 2021 mailen naar:
secretaris @annashoeve.nl
ANNA’S HOEVE KOERIER

Algemene Ledenvergadering 2021

Verder vragen wij de leden om vóór 24 juni 2021 bij voorkeur alleen via de mail aan de
secretaris, aan te geven of ze akkoord gaan met:
1. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2019
2. Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2019
3. Jaarverslag 2019
4. Jaarverslag 2020
5. Jaarplan 2020
6. Jaarplan 2021
7. Verslag kascommissie over het jaar 2019
8. Verslag kascommissie over het jaar 2020
9. Financieel verslag 2019
10. Financieel verslag 2020
11. Begroting 2020
12. Begroting 2021
13. Herbenoeming Danny van Kooi (voorzitter)*
14. Herbenoeming Anneke Reijn (penningmeester)*
* Als zich geen (tegen)kandidaten melden voor 25 juni 2021.
U kunt simpel reageren door per nummer JA of NEE aan te geven.
Bijvoorbeeld: 1 JA, 2 JA, 3 JA, enz. Of 1 tm 14 JA.
Mocht u geen mailadres hebben, dan kunt u een brief sturen naar:
Secretaris Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Radiostraat 103
1223 BC Hilversum
Houd de website in de gaten
voor eventuele wijzigingen
in de stukken.

OPROEP WBTR:
In verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zijn wij op
zoek naar iemand die ons zou kunnen helpen om de nieuwe wet, die per 1 juli 2021
ingaat, binnen onze vereniging te implementeren.
Alle hulp is welkom! Mail naar : secretaris@annashoeve.nl
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Anna’s Hoeve en Omstreken
Extra natuurversterkende maatregelen
Eind oktober 2019 hadden wij een
serie gesprekken over de extra natuurversterkende maatregelen. Bij deze
gesprekken waren, naast medewerkers
van de provincie, ook medewerkers
van het GNR, de Natuur- en Milieu
Federatie Noord-Holland, Jelle Harder
en bestuursleden van onze vereniging
aanwezig.

bezwaren in juli 2020 ingetrokken.
Wij waren als bestuur al enige tijd bezig
met overleg over het opstellen van
een plan van aanpak voor genoemde
maatregelen. Aanvankelijk waren alle
bestuursleden hierbij aanwezig, maar
vanwege de coronamaatregelen werd dit
onderling overleg in 2020 in een andere
vorm gegoten.

Tijdens een veldbezoek aan
Monnikenberg in november 2019,
deden wij een voorverkenning. Bij die
gelegenheid werd ons door de heer
Groenendijk, omgevingsmanager HOV,
toegezegd dat de ideeën, die wij globaal
op papier hadden gezet, door een ecoloog
van zijn organisatie verder uitgewerkt
zouden worden.

Het opstellen van dit plan van aanpak
vorderde niet zo snel als wij gehoopt
hadden. Over de ecoloog, die de HOV ons
had toegezegd, hoorden we niets meer.

Hoewel de provincie hier wettelijk niet
toe verplicht is, heeft zij toch besloten
deze natuurversterkende maatregelen
uit te gaan voeren. Dit is gebeurd mede
onder druk van twee bezwaren die zijn
ingediend door de Vereniging tot Behoud
van Anna’s Hoeve e.o., waarvan één
bezwaar mede ondertekend werd door
de Natuur- en Milieu Federatie NoordHolland.
Voorwaarde voor deze toezegging
was wel dat beide organisaties dan
hun bezwaren in zouden trekken. Na
ontvangst van een brief van de provincie
(juni 2020), waarin de maatregelen
bevestigd werden hebben wij onze

-8-

ANNA’S HOEVE KOERIER

Het bleek constant zoeken naar
beschikbaar geld - terwijl ons in eerste
instantie gezegd was dat ‘geld geen
probleem’ was. Intussen bleek dat er
bij het GNR andere inzichten heersten
dan aan onze kant. Het duurde dan ook
geruime tijd alvorens er een uitgewerkt
plan op tafel kwam te liggen.
Dit plan is overigens opgesteld door Jelle
Harder en hij heeft, in samenwerking met
Doortje van Dijk, een duidelijk overzicht
gemaakt van de maatregelen en wat ze in
de praktijk in houden.
Met ingang van 1 september 2020
was de heer Groenendijk geen
omgevingsmanager HOV meer en werd
zijn taak overgenomen door mevrouw
Koomans.
Inmiddels zijn we bijna anderhalf jaar
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Plattegrond met symbolen en nummers, Anna’s Hoeve - oktober 2020

verder, en hebben wij de toezegging
gekregen dat twee ecologen, in
samenwerking met het GNR, de
door onze vereniging voorgestelde
natuurversterkende maatregelen verder
uit gaan werken en dat deze uitwerking
met onze vereniging besproken gaat
worden.
Op dit moment is de planning waarin
e.e.a. vorm gaat krijgen als volgt:
• Week 15 (12-16 april): Gebiedsbezoek
door ecologen.
• Week 16 (19-23 april): Afstemming
met Voltooiing Groene Schakel (VGS)

•
•

over mogelijkheden om maatregelen
versneld met VGS mee te laten
nemen.
Week 17-18: Afronden adviezen
(meivakantie).
2e helft mei: toelichting van
het resultaat aan Natuur- en
Milieu Federatie en VBAH door
bovengenoemde ecologen.

Wij moeten dus nog even geduld hebben
voor het uitgewerkte plan ter tafel ligt
om te beoordelen. Houdt u vooral onze
website in de gaten. http://annashoeve.nl/
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De Bosploeg in coronaboswerkjaar 2020
We waren hard op weg om weer een nieuw record te halen....
Joost Huijsing
Het was in alle opzichten een opmerkelijk
jaar, dat 2020.
Wekenlang waren we ook als
bosvrijwilligers in lockdown en in veel
andere periodes van het jaar konden
we alleen maar in duo’s of kwartetten
werken. En dan toch een fantastisch
aantal uren! Het waren er 756,5!
Alleen in 2019 hebben we meer uren
in bos en hei gewerkt. Allemaal
schouderklopjes en veren in de dinges
voor onszelf. Kijk maar op de grafiek van
de afgelopen 25 jaar.
Nog een paar extra complimenten voor:
• Aartje, zij is na een periode van ziekte
weer sterk terug gekomen
• Syanne is vanaf oktober (na een
succesvolle proefperiode van vier
weken) officieel ingetreden
• AnneMieke is er een jaar tussenuit
geweest en doet nu weer actief mee
• Rens is op onze allerlaatste
decemberwoensdag het team komen
versterken
En dan de supervrijwilligers van 2020:
• Rita werkte dit jaar 82 uur en dat
levert een mooie derde plaats op
• Kees staat al vele jaren op het
podium, dit keer met 87 uur
• De gouden plak is voor Joke die nooit
eerder zoveel werkuren volmaakte:
93,5 uur
- 10 -
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Tussen al het gejuich ook een paar minder
mooie ontwikkelingen, want van sommige
vaste krachten hebben we (tijdelijk)
afscheid genomen:

•
•
•
•

Herman is na vele jaren gestopt
Cees, ook hij heeft ook na jaren
trouwe dienst zijn werkkleding
ingeleverd
John kon het natuurwerk niet langer
combineren met andere zaken
Carla was een jaar afwezig maar
hoopt op een terugkeer

Uiteraard een aparte en zeer eervolle
vermelding voor Gerard Peet. Oprichter
van de Bosploeg, drijvende kracht,
kabouterklusser en een kwart eeuw
lang administrateur van de vrijwilligers.
Nog even afgezien van al zijn andere
werkzaamheden voor de vereniging.
We moeten maar eens op zoek gaan
naar een mooie vetlederen medaille die
we als Bosploeg eens in de 25 jaar gaan
uitreiken… met de eerste voor Gerard!
Hopelijk gaat het vaccineren de komende
weken/maanden zo snel en zo goed dat
we in de loop van dit jaar weer gewoon
lekker actief in de natuur kunnen werken.
Met net zoveel plezier en succes als de
afgelopen jaren. Dat wens ik jullie en
mezelf.
Tot in het bos en tot gauw.

Bosploeguren 1994 tot en met 2020

Bosploeg op 1,5 meter | 2 september 2020 (foto: Rob Pluntke)
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Watervleermuis vishaak

Watervleermuis aan vishaak | 2 augustus 2020 (foto: Albin Hunia)

Het is alweer even geleden dat Albin en Jiska Hunia een vleermuis van een wisse
dood hebben gered. Hun verhaal stond in de Gooi & Eemlander van 3 augustus
2020, en het leek ons goed om het nog eens te vertellen – al was het alleen maar als
waarschuwing aan mensen die weleens een hengeltje uitgooien in Anna’s Hoeve.
Vader en dochter Hunia lieten aan het
eind van de middag hun hond uit in Anna’s
Hoeve. Toen ze bij de Bergvijver kwamen,
zagen ze iets vreemds boven het water
bungelen. Bij nader inzien bleek het een
vleermuis te zijn – een watervleermuis
nog wel, zag Hunia, die lang actief is
geweest in de zoogdierenvereniging.
De vleermuis hing een meter of vijf uit
de kant, aan een draad aan een tak,
een meter of drie boven de vijver. Hij
leefde nog, maar Hunia wist dat snelle
actie geboden was, want hij hing daar
waarschijnlijk al sinds de vorige nacht.
Een reddingsactie was nodig, maar hoe
pak je zoiets aan? De plek was lastig te
bereiken. Verder moet je, met het oog op
hondsdolheid – wat ook bij vleermuizen
kan voorkomen, heel goed uitkijken dat
je niet wordt gebeten. En: wie regelt de
opvang van een vleermuis?
- 12 -
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Dierenambulance
‘Ik heb eerst geprobeerd vleermuisexperts
die ik ken te bellen, maar kon niemand
bereiken. De dierenambulance was toen
een logische tweede.’ In afwachting van
de ambulance, die juist nogal ver uit de
buurt was, belde Hunia zijn vrouw. Die
kwam (vanaf de Liebergerweg, waar zij
wonen) toesnellen met een zaagje, een
stuk touw en een visnet. Hunia zaagde
twee lange stokken, van een meter of vijf.
Schepnetje
‘De man van de dierenambulance had
een haak. Die hebben we aan de ene
stok vastgemaakt. Zo konden we het
visdraad heel voorzichtig naar ons toe
trekken. Eronder hielden we constant
het schepnetje, dat we aan het uiteinde
van de andere stok hadden bevestigd.
Het lukte precies zoals we het bedacht

hadden.’ Het diertje is met spoed naar
een vleermuizenopvang in Loenen aan de
Vecht gebracht.
Vette prooi
De vishaak zat dwars door de staart van
de vleermuis. ‘Vleermuizen oriënteren
zich met geluid, met echolocatie. Deze
had zich ’s nachts blijkbaar vergist en een
vishaak die in een struik hing aangezien
voor een vette prooi. Zo’n prooi vangen ze
niet met hun mond maar met hun staart,
die als een soort netje fungeert. Gelukkig
ging de vishaak supergemakkelijk los, en
liet alleen een klein gaatje achter.’

Hobbyvissers
Hoe kwamen die haak en dat visdraad
aan die tak boven het water? Sinds de
zg ‘inteligente lockdown’ is het aantal
hobby-vissers in Anna’s Hoeve sterk
toegenomen. Prima natuurlijk, het
water stond toen hoog en er was veel
jonge vis. Maar - dit is duidelijk een
keerzijde van een mooie hobby: als je
lekker in de schaduw onder een boom
gaat staan vissen, kan het gebeuren dat
er visdraad mét haak achterblijft in de
bomen en struiken. Graag opletten dus,
hobbyvissers! Een vleermuis is toch echt
niet iets wat je aan de haak wilt slaan!

Watervleermuis gered | 2 augustus 2020 (foto’s: Albin Hunia)
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Anna’s Hoeve en Omstreken
Vergunningsaanvragen en zienswijzen
Er zijn door de provincie twee
vergunningsaanvragen ingediend.
Eerst een aanvraag tot vergunning tot
'aantasting van aardkundige waarden in
de ondergrond'.
De oude historische bodems zijn
beschermd, je mag er zomaar niet in
graven. Dit was een aanvraag voor het
ontgraven van de akker en het weiland
op Monnikenberg en de aanleg van
verschillende poelen in Anna’s Hoeve.
Deze vergunningsaanvraag stond in de
Gooi en Eembode van 12 november 2020
en werd ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

andere woorden, voor de dassen blijft er
dan weinig te eten over en dit kan vrij
zeker leiden tot het verdwijnen van de
dassen op Monnikenberg. Voortplanting
zal door voedselgebrek ook niet meer
mogelijk zijn.

In totaal zou op de Monnikenberg tussen
de 55.000 en 65.000 m3 grond worden
afgegraven, om te gebruiken voor de
aanleg van grondwallen langs de HOVbusbaan en de verlegde Weg over Anna’s
Hoeve. Vreemd genoeg staat in deze
aanvraag ook dat het Heideven op de
Monnikenberg hersteld moet worden.
Kennelijk was er rond 1832 wat heide in dit
gebied.

Overigens heeft niet alleen onze
vereniging bezwaar gemaakt tegen
deze afgraving. Ook de Stichting
Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi
heeft een bezwaar ingediend. Het
wachten is nu op een reactie van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wij als bestuur van de vereniging
Anna’s Hoeve vonden dit een vreemde
manier om toestemming te krijgen voor
de ontgraving van het weiland en de
akker. Juist deze beide gebiedjes zijn
het foerageergebied van de dassenclan
die daar leeft (in 2019 ouders met twee
jongen). Ongeveer 50 tot 70 % van hun
voedsel, voornamelijk regenwormen,
komt van de akker en het weiland. Met
- 14 -
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Tegen deze vergunningsaanvraag heeft
onze vereniging door middel van een
zienswijze, opgesteld door Jelle Harder,
dan ook bezwaar gemaakt.
Voor meer informatie over de inhoud
van deze zienswijze verwijs ik u graag
naar onze website: http://annashoeve.nl/
zienswijze-ontwerpbesluit-ontheffing-pmv/

De tweede vergunningsaanvraag in dit
kader was een aanvraag tot ontheffing
van de Wet Natuurbescherming, om o.a.
bomen te kappen, grond af te graven en
paden te verleggen. Hierbij is de kans
groot op verstoring en vernietiging van
het leefgebied van dieren. Mocht u willen
weten om wat voor dieren het gaat, of
om e.e.a. na te zoeken, kijk dan op: http://
wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552 ,
onder hoofdstuk 3. Soorten.
Deze tweede aanvraag stond in de

Visualisatie Monnikenwater uit zienswijze voor foerageergebied dassen.

Gooi en Eembode van 7 januari 2021 en
werd ingediend bij de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord. Ook tegen
deze vergunningsaanvraag heeft onze
vereniging bezwaar gemaakt, d.m.v. een
door Jelle Harder opgestelde zienswijze.
Voor meer informatie over de inhoud van
deze zienswijze verwijs ik u graag naar
onze website:
http://annashoeve.nl/wp-content/
uploads/2021/02/Zienswijze-VBAH-opOntwerpbesluit-WnbS-7-1-2021-defverwijzing-naar-hfdst.pdf

nog niets van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied gehoord.

Officieel is de voorgeschreven
reactietermijn van de beide betrokken
omgevingsdiensten voor zover wij weten
8 weken. Op onze zienswijze op de
aantasting van de Aardkundige waarden
hebben wij op 7 mei (4 maanden later),

U ziet, het is al met al een moeizaam
traject om te zorgen dat onze natuur, in
zowel Anna’s Hoeve als in Monnikenberg,
nog goed op orde blijft en dat er door alle
werkzaamheden en maatregelen geen
dieren gaan verdwijnen.

Ook op de tweede zienswijze, op
de ontheffing voor de Wet Natuurbescherming, zo’n 6 weken later
ingediend, is tot op heden nog geen
reactie gekomen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Binnenkort zullen we bepalen wat onze
volgende stap moet zijn. Via onze website
en de Nieuwsbrief kunt u de verdere
ontwikkelingen volgen.
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Bijzonder broedgeval in Anna’s Hoeve: Grote Gele Kwikstaart
N.B. in dit artikel korten we de naam van de Grote Gele Kwikstaart voor het gemak af tot ‘gele kwikstaart’.

Op 30 april 2020 deed Mieke Pieren-Olijhoek, een ervaren vogelaarster, in Anna’s
Hoeve een verrassende ontdekking: vier grote gele kwikstaarten op de oever van één
van de vijvers. Haar verbazing werd nog groter toen duidelijk werd dat het hier om
twee volwassen vogels met twee jongen ging!
De volgende ochtend om iets over achten
ben ik zelf ter plekke gaan kijken. En ja
hoor, daar waren ze. Ik zag ze alle vier.
De ouders waren druk bezig voer te
verzamelen voor de jongen. Na mij waren
er meer vogelliefhebbers die de vogels
zagen; op waarneming.nl verschenen rond
dezelfde tijd diverse meldingen van één
of meer volwassen (‘adulten’), maar ook
jonge vogels (‘juvenielen’). In de periode
tussen 7 mei en 27 mei werden ze niet
gesignaleerd, later weer wel.

Mogelijke broedlocatie
Wat ik, en met mij alle vogelliefhebbers
uit de buurt me nu afvroeg, was – waar
zouden deze vogels hun nest gehad
hebben? Ze waren eerder immers niet
opgevallen! Uit onderzoek weten we
dat gele kwikstaarten nestelen langs
snelstromende beken in steile natuurlijke
oevers of onder bruggen, en in holen van
oude muren en gebouwen. Tegenwoordig
ook wel in nestkasten onder bijvoorbeeld
een brug of een duiker.

Grote Gele Kwikstaart (m) , Anna’s Hoeve, 2 mei 2020 | Paul van der Poel

Met die natuurljke oevers en bruggen in
gedachten heb ik eerst de vier houten
bruggen in Anna’s Hoeve onderzocht..
Ik dacht zelf ook aan een nest tussen de
stapels boomstammen of wortelstronken,
die hier nu volop te vinden zijn. Maar
van Robert Kwak, een kenner van deze
soort, hoorde ik dat er eigenlijk geen
broedgevallen bekend zijn tussen stapels
boomstammen.
Een andere optie als broedplek zou dan
één van de daken kunnen zijn van de
nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve, vlakbij
de waarnemingsplek van 11 en 19 april
2020. Daar zijn pannendaken met speciale
pannen voor gierzwaluwen geplaatst.
Robert Kwak bevestigde dat gele
kwikstaarten tegenwoordig inderdaad ook
onder dakpannen nestelen.
Nog een derde optie was dat het paartje
de RWZI (rioolwaterzuivering) gebruikt
had als broedplek. Daar zijn immers holtes
in de gebouwen die ze zouden kunnen
gebruiken. En: in het verleden is bij de
oude RWZI, met het stromende water,
af en toe weleens een gele kwikstaart
waargenomen.
Tenslotte is het bekend dat de gele
kwikstaart, zolang de jongen nog gevoerd
worden, nooit verder dan ca één km van
het nest vandaan vliegen om voedsel
te vinden. Zo gezien werden RWZI en
de speciale pannendaken in de nieuwe
woonwijk nog waarschijnlijker als
broedlocatie: de afstand tussen de plaats
van de eerste waarneming en deze twee
mogelijke locaties is hemelsbreed maar
zo’n 600 meter.

Tweede broedsel, nestlocatie?
De pers (Gooi- en Eembode en Gooi en
Eemlander) maakte uitgebreid melding van
het bijzondere broedgeval. Prompt kreeg
ik van vijf mensen meldingen die ook gele
kwikstaarten gezien zouden hebben. Op
de bijgeleverde foto’s zag ik in één geval
witte kwikstaarten – en in een tweede
geval een groepje halsbandparkieten..
Maar: op 27 mei zag Francis Hooft wel
degelijk twee gele kwikstaarten in Anna’s
Hoeve aan de oever, op dezelfde locatie
als waar ze eind april en begin mei met
de jongen waren gezien. Dus nu kwamen
ze blijkbaar weer (of nog steeds?) in dit
foerageergebied.
Nog diezelfde avond ben ik na zessen
daar gaan kijken. En – ik zag een gelekwikstaartman die voedsel verzamelde. Er
moest dus een tweede broedsel zijn! Een
dag later rond dezelfde tijd zag ik twee
adulten. Het mannetje verzamelde een
snavel vol voedsel en vloog daarmee weg
in westelijke richting. Steeds hoger ging
hij, en verdween boven de bomen in de
richting van Hilversum. Ook op 30 mei,
maar dan ’s morgens tussen 9 en 10, zag
ik een mannetje dat voedsel verzamelde.
Meer waarnemingen volgden op 1, 2 en 5
juni.
Monnikenberg
Toevallig werd een interessante
waarneming gedaan door Danny van
Kooi, onze voorzitter. Op 2 juni zag hij
op landgoed Monnikenberg óók een gele
kwikstaart. Helaas was die vogel alweer
snel gevlogen.... Maar het is aannemelijk
dat dit één van “onze” Grote gele
kwikstaarten was.
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Grote gele kwikstaart, juveniel, Anna’s Hoeve, 5 mei 2020 | Paul van der Poel

De conclusie van alle waarnemingen vanaf
27 mei moet zijn dat de gele kwikstaarten
een tweede broedsel hebben gehad.
.... of nog ergens anders
Aan de hand van de route van de
voedselvluchten, en de waarneming op
Monnikenberg kwam ik tot de conclusie
dat de broedplek waarschijnlijk in de
nieuwbouw van ziekenhuis Hilversum of
van de appartementen daarnaast was.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de
vogels de tweede keer hun nest ergens
anders hebben gemaakt. Helaas heb ik de
plek van het nest niet gevonden.
Hoe bijzonder is dit broedgeval nu
eigenlijk? Onder vogelkenners is het
bekend dat de gele kwikstaart zijn oorspronkelijke gebied aan het uitbreiden is.

- 18 -
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Voorheen waren ze vooral te vinden in
gebieden met stromend water, beekjes
en rivieren, zoals Twente, de Achterhoek
en Zuid-Limburg. Maar: sinds 2000 zijn al
twee keer broedende gele kwikstaarten
waargenomen in de provincie NoordHolland – en met de gele kwikstaarten van
Anna’s Hoeve hebben we dus de primeur
van het derde bekende broedgeval – en
het eerste in de Gooi en Vechtstrreek
sinds 55 jaar!
Gelukkig dus nu eens positief vogelnieuws
over een zeldzame broedvogel. Die we,
wie weet! binnenkort misschien wel weer
tegenkomen in Anna’s Hoeve!
Jelle Harder
(Bewerking een artikel uit De Korhaan,
jaargang 54, nummer 3 | Herfst 2020)

Tabel 1. Waarnemingen Grote Gele Kwikstaart in Anna’s Hoeve, 1 januari 2020 tot en met
7 mei 2020 (1e broedsel) (Bron: www.waarneming.nl)
Datum
07-5-2020
05-5-2020
04-5-2020
03-5-2020
02-5-2020
01-5-2020
01-5-2020
30-4-2020
19-4-2020
11-4-2020

Aantal
2 adult, gezien
2 juveniel foeragerend
1 paar + 2 juveniel gezien, gehoord
1 paar + 2ww juveniel, alle foeragerend
1 paar + 2 juveniel, alle foeragerend
1 paar + 2 juveniel, alle foeragerend
1 paar + 2 juveniel werden gevoerd
1 paar + 2 juveniel gezien, gehoord
1 vrouw, adult, foeragerend
1 adult, foeragerend

Waarnemer
Albin Hunia
Loes & Paul van der Poel
Jelle Harder & Anja Schuitema
Jurrien Uiterwijk
Loes & Paul van der Poel
Loes & Paul van der Poel
Jelle Harder
Mieke Pieren-Olijhoek
Albin Hunia
Albin Hunia

Tabel 2. Waarnemingen Grote Gele Kwikstaart in Anna’s Hoeve, 27 mei 2020 tot en met
11 juni 2020 (2e broedsel) (Bron: www.waarneming.nl)
Datum
11-6-2020
10-6-2020
30-5-2020
28-5-2020
27-5-2020
27-5-2020

Aantal
1 man adult roepend
2 ter plaatse
1 man, adult, foeragerend, snavel vol voedsel
1 man foeragerend snavel vol voedsel en 1 vr.
1 man, adult, foeragerend, snavel vol voedsel
2 ex. zelfde plek als 30-4, vliegend langs oever

Waarnemer
Lucas Slager
Tonny Bakker
Jelle Harder & Anja Schuitema
Jelle Harder & Anja Schuitema
Jelle Harder & Anja Schuitema
Francis ‘t Hooft
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Natuur en corona
Zo gauw het zonnetje zich laat zien,
zoeken de mensen in deze tijd, nog meer
dan anders, de natuur op. Onderweg
naar Anna’s Hoeve zie ik hele groepen
wandelaars, met of zonder hond, en veel
fietsers die een mooie tocht gaan maken.

Sta je bij de speelweidevijver, dan zie je
de bouwkranen voor de nieuwbouw van
het ziekenhuis. Het ooit aangelegde talud
langs de Anthony Fokkerweg is voor een
groot deel afgegraven. Je kunt er treurig
van worden...

Al die bouwactiviteiten in en rond Anna’s
Hoeve in verband met de HOV-lijn – de
ecoducten, de onderdoorgangen onder
het spoor.... Het belooft veel voor de
toekomst, maar al die hekken maken het
hier wel minder mooi. En ach, er zijn zó
veel bomen verdwenen, en bospaden
toegetakeld door het bouwverkeer.

Maar kom, ik rijd een eindje door. De
vissteiger bij de Bergvijver is helaas
opnieuw onder water komen te staan.
Daarbij heeft ook één van de bankjes het
loodje gelegd. Jammer, want je hebt daar
zo’n mooi overzicht over de vijver. Maar
gelukkig is er nog genoeg te zien wat me
weer blij maakt: een groep zwarte eenden
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Aanleg Natuurbrug- 27 februari 2021 (foto: Doortje van Dijk)

die er kwakend vandoor gaan, een reiger
die een vis uit het water grist....
Dan steek ik de weg over bij de
parkeerplaats – en vele watertjes worden
zichtbaar. De percelen die in de herfst
zijn gemaaid zijn nu weer het domein van
de Schotse hooglanders. Wel een stuk of
dertien staan er, de meesten verscholen
in een stukje bos. Hier en daar zie ik een
reiger op zoek naar eten. Een groepje
distelvinken gaat ervandoor. De roep van
de buizerd is duidelijk te horen.
In de boomtoppen zie ik een heleboel
kraaien. En tot mijn grote verrassing

kom ik de schaapskudde met honden én
herderin tegen. Wat een prachtgezicht, en
wat doen de honden hun werk goed!
Ja, zo was het dan toch weer puur
genieten! Dat wens ik u ook toe. Maar
blijf liefst wel op de paden, en houd waar
nodig de hond aan de riem – tenzij u een
schaapskudde hoedt!
Eldertje van Loenen
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Dringend verzoek van de penningmeester
Indien u nog niet uw contributie (minimaal € 2,00) voor 2021 hebt overgemaakt,
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Heeft u ook de contributie (minimaal € 2,00) van
2020 nog niet betaald, dan wordt aan het eind van dit jaar uw lidmaatschap, op basis
van royering, beëindigd. U ontvangt dan ook De Koerier niet meer.
Uw bijdrage is hard nodig om onze activiteiten voort te zetten!
Het bankrekeningnummer van de VBAH is: NL10 INGB 0004 920 844.
Wilt u bij ‘kenmerk’ invullen dat het gaat om de contributie 2020 of 2021 en uw naam en
adres erbij vermelden?
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Kaalslag bij het Geitenweitje - 4 februari 2021 (foto: Rob Pluntke)

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

Schoonmaakacties:
annashoeveschoon@gmail.com

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

Digitale Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen binnen Anna’s Hoeve, meld
u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief: stuur een e-mail naar ledenadministratie@
annashoeve.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’, en u krijgt de nieuwsbrief toegestuurd.
Digitale Koerier
U kunt de Koerier ook digitaal ontvangen.
Stuur een e-mail naar ledenadministratie@annashoeve.nl met als onderwerp ‘Koerier’.
Digitale verzending bespaart de vereniging veel kosten.
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Vereniging tot behoud van

Anna’s Hoeve e.o.

