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Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 

Provincie 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) is opnieuw geschrokken van het massaal 
kappen van bomen wat afgelopen donderdag 30 september in Anna’s Hoeve van start is gegaan. 
Ook op landgoed Monnikenberg worden opnieuw bomen gekapt.  
Volgens de provincie gaat het om 6,5 ha bos . De VBAH schat dat daar vele honderden, zo niet een 
paar duizend bomen, worden omgehaald. Het moment echter waarop dat nu gebeurt vindt de VBAH 
onacceptabel. De VBAH is het namelijk niet met alle maatregelen eens die de provincie in Anna’s 
Hoeve en Monnikenberg wil uitvoeren. Daarom heeft de VBAH een beroepschrift ingediend bij de 
rechtbank in Haarlem tegen de aantasting van beschermde dieren zoals de dassen. Maar ook een 
beroepschrift bij de Raad van State tegen de grote ontgrondingen op 9 ha van in totaal 80 ha 
natuurgebied. Dat is op ruim 11% van Anna’s Hoeve en Monnikenberg. 
De rechter kan straks besluiten dat niet overal grond mag worden afgegraven. Het mag dan niet zo 
zijn dat juist nu op die gebieden inmiddels alle bomen al zijn omgezaagd en afgevoerd! De vernielde 
leefgebieden van planten en dieren zijn dan voor altijd verloren. De VBAH wil dat voorkomen. 
Om het kappen te stoppen heeft de VBAH op 1 oktober een verzoek tot voorlopige voorziening aan 
de rechtbank in Haarlem gestuurd. De kapwerkzaamheden moeten dan direct stoppen totdat de 
rechter hierover een besluit heeft genomen. 

Het hekelt de VBAH dat de provincie pas afgelopen woensdagmiddag 29 september melding maakte 
van de daadwerkelijke start van de grote ingrijpende nieuwe kapwerkzaamheden. 
In het bericht van woensdagmiddag aan de VBAH meldt de provincie: “..dat wij deze ochtend een 
artikel hebben gepubliceerd en aan de regionale media hebben verzonden. Morgen (donderdag) 
ontvangen de direct aanwonenden en organisaties een bewonersbrief met dezelfde informatie”.  
Onbegrijpelijk dat de overheid bewoners op de hoogte brengt van de start van de werkzaamheden 
en dan tegelijk ook daadwerkelijk met bomen omzagen begint. Zelfs in de lokale kranten heeft 
hierover nog niets gestaan. Waar die genoemde ‘omwonenden’ wonen en  welke ‘organisaties’ een 
brief ontvangen wordt niet vermeld. Bewoners melden aan de VBAH dat zij geen brief ontvangen 
hebben en wel regelmatig in Anna’s Hoeve komen. 
Duidelijk is inmiddels dat de ‘aanwonenden’ zeer verrast zijn door de trieste aanblik van de gekapte 
bomen. Op de sociale media ‘ontploft’ het nieuws hierover. 

Voor de redactie 
================================================================================== 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij: 
- Danny van Kooi, voorzitter VBAH, 06-51096050, VerTotBehoudVanAnnasHoeve@kpnmail.nl
- Jelle Harder, ecologisch adviseur van de VBAH, 06-33318985

Bijlage: gebruik van de foto’s wordt erg op prijs gesteld 

Een deel van de reeds gekapte bomen in Anna’s Hoeve (foto VBAH). 
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