
in de grond rondom 
Anna’s Hoeve!?

Help mee!
Om de onderste steen boven te krijgen
Scan de code en lees alles op onze website

Waarschuwt u!!

Uw beste goede buur!
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ledenadministratie@
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€ 2,00
per jaar 
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Waarom ontvangt u deze flyer?
De laatste jaren ligt de natuur in en om de Anna’s Hoeve zwaar onder vuur door 
de ontwikkelingen die het HOV-traject met zich meebrengt. Wij volgen dit op de 
voet, geven de natuur een stem en houden de veiligheid en gezondheid van onze 
leefomgeving in de gaten.

Uit recente informatie blijkt dat tijdens graafwerkzaamheden bij de Dudokheuvel langs de 
Anthony Fokkerweg ook zware metalen mee omhoog zijn gekomen. Van deze giftige stoffen 
is maar een beperkt deel afgevoerd om veilig vernietigd te worden. De rest is afgedekt met een 
laag wit zand. Daar overheen komt straks de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve. 

Het is niet goed te achterhalen hoeveel zware metalen er nog in de grond zitten, ook niet hoe 
diep ze zitten. Of die informatie bewust wordt achtergehouden weten we niet, maar feit is 
dat de volksgezondheid hier in gevaar dreigt te komen. Want: bodemvervuiling zie en ruik je 
misschien niet, maar is daarom niet ongevaarlijk! De giftige stoffen kunnen doorsijpelen naar 
het grondwater. Via het grondwater kunnen ze ook in de Speelweidevijver terechtkomen. Is 
spelen in het water dan nog wel verantwoord? En – het is zelfs niet uitgesloten dat het op den 
duur ook in ons drinkwater terechtkomt.

Wij vinden dit onacceptabel, en we denken dat wij daarin niet de enigen zijn! Onze vereniging 
heeft daarom tegen deze wijze van saneren bezwaar gemaakt bij de omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek. Ook de media hebben dit alarmerende nieuws opgepikt, en in de 
gemeenteraad zijn vragen gesteld.
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is echter niet gerustgesteld. Niet door de 
antwoorden van de wethouders, en ook niet door gesprekken met vertegenwoordigers van de 
omgevingsdienst en de provincie. We wachten nog steeds op heldere, afdoende antwoorden op 
onze vragen aan deze instanties.
Maakt u zich ook zorgen over uw directe leefomgeving?
Word lid van onze vereniging en help om de onderste steen boven te krijgen.

Wat kunt u zelf doen?
Neem contact op met een raadslid van Hilversum,
 bijvoorbeeld van de partij waarop u in 2022 gaat stemmen.

https://www.hilversum.nl/Home/Bestuur/Gemeente_raad/
DeGemeenteraad/Gemeenteraadsleden_en_commissieleden



... de onderste steen
    boven te krijgen...

Help ons...

   Heeft uw hulp
   nodig tegen het 
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