
Anna’s Hoeve
Koerier
Jaargang 39 • juni 2022 • nummer 1 



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 

Opmaak :  doortje.nl
Redactie : Doortje van Dijk, Danny van Kooi, Elze Mulder en Marjan Nijhoff
E-mail : koerier@annashoeve.nl
Verspreiding : Wim van Paridon 
Foto omslag : Danny van Kooi (01-10-2021 : achter de Berg van Anna’s Hoeve) 

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. 

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

Lid worden – wijzigingen doorgeven:
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Japanse Duizendknoop wordt wekelijks onder handen 
genomen door Bosploeg (foto: Joost Huijsing)

Correspondentie kunt u richten aan: 
secretaris@annashoeve.nl of (per post) aan
Mw J. Verrij, Radiostraat 103, 1223 BC Hilversum. 

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

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

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

Van de redactie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

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

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396
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Alweer heeft u lang moeten wachten op een 
volgende Koerier. In deze Koerier over alles 
waar het bestuur, met Danny als stuwende 
kracht, zich mee bezig heeft gehouden. Jelle 
Harder heeft namens de vereniging plannen 
gemaakt, naar allerlei vergaderingen geweest, 
en zienswijzen opgesteld. De Bosploeg 
heeft weer hard (soms op gepaste afstand) 
doorgewerkt.
De prachtige foto’s ter informatie, maar ook ter 
inspiratie laten zien hoe veerkrachtig de natuur 
om de hoek is.
Eldertje is zo’n natuurliefhebber die geniet van 
deze natuur om de hoek en speciaal in Anna’s 
Hoeve en het Laarder Wasmeer. Hoewel ze 
nu zelf niet meer letterlijk ‘om de hoek woont, 
haar verhalen en scherpe blik blijven inspireren.

Namens de redactie, Elze Mulder



Van de voorzitter

De gesprekken over de natuurversterkende 
maatregelen zijn nog steeds gaande. Wij 
hebben echter toch het gevoel dat onze 
voorstellen onvoldoende serieus genomen 
worden.

Wij zullen u middels nieuwsbrieven 
hiervan verder op de hoogte houden. 
Om kosten te besparen versturen wij 
onze nieuwsbrieven altijd via het bij ons 
bekende e-mailadres van u. Heeft u uw 
e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven, 
dan hierbij nogmaals de oproep om dit 
te doen. Hierdoor blijft u nog beter op 
de hoogte van de voortgang van onze 
activiteiten in het mooie gebied van 
Anna’s Hoeve en Monnikenberg - en het 
bespaart ons kosten.

Ik hoop u op onze jaarvergadering weer te 
ontmoeten.

Danny van Kooi

Nu de coronamaatregelen van de baan zijn 
kunnen wij, na ruim twee jaar, eindelijk 
weer bij elkaar komen. Dit betekent dat 
wij onze jaarvergadering weer op de wijze 
kunnen houden zoals u van ons gewend 
bent. Deze jaarvergadering vindt plaats op 
22 juni 2022.

Verderop in deze Koerier vind u de 
agendapunten die tijdens de vergadering 
behandeld gaan worden. Ook vindt u een 
artikel dat ingaat op de werkzaamheden 
die, zowel in ons Anna’s Hoeve als op 
Monnikenberg, sinds 2019 in volle gang 
zijn. Daar waar wij het fout zagen gaan, 
hebben wij samen met Jelle Harder, 
zienswijzen en bezwaren ingediend.
Helaas heeft al de energie die Jelle 
Harder hier in heeft gestoken niet geleid 
tot aanpassing van de plannen. Het 
afgraven van het weiland en de akker op 
Monnikenberg bijvoorbeeld, waar wij al 
die tijd tegen zijn geweest, is gewoon 
door gegaan. Niemand van het GNR of 
de provincie wilde hierover met ons in 
gesprek.

Wat wij wel bereikt hebben zijn de extra 
natuurversterkende maatregelen die ons 
toegezegd zijn nadat wij onze twee eerder 
ingediende bezwaren, in 2019 en 2020, 
hadden ingetrokken. Het belangrijkste 
bezwaar dat de provincie van tafel wilde 
hebben was het bezwaar dat wij samen 
met de Natuur- en Milieufederatie Noord-
Holland hadden ingediend tegen de 
stikstofdepositie die het gevolg is van de 
grootschalige werkzaamheden in Anna’s 
Hoeve en Monnikenberg. 
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Voorzitter Danny van Kooi en Bosfotograaf Rob Pluntke zetten samen de schouders eronder



Na twee digitale algemene ledenvergaderingen mogen wij u eindelijk weer uitnodigen 
om gezamenlijk algemeen vergaderen onder het genot van een kopje koffie.

Locatie: Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum (zaal boven) 
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)

Algemene Ledenvergadering 22 juni 2022 

UITNODIGING

1. Opening
2. Medelingen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2021
5. Financieel verslag 2021
6. Verslagen kascommissie 2021
7. Begroting 2022
8. Benoeming reserveleden kascontrole commissie
9. Jaarplan 2023
10. Mutatie bestuur: 

Joke Verrij (secretaris) aftredend en herkiesbaar 
Marjan Nijhof (algemeen bestuurslid) aftredend en herkiesbaar

11. Voorstel voor een donatie van € 500,--
12. Aanpassen statuten voor het verkrijgen van een ANBI status 
13. Rondvraag

Agenda 22 juni 2022

Documenten voor de Algemene Ledenvergadering 2022
Het Financieel verslag 2021 en de Begroting voor 2022 zijn te lezen en te downloaden
op www.annashoeve.nl op bij “Bestuur” (http://annashoeve.nl/bestuur/). Hier staan
overigens ook alle andere documenten die tijdens de vergadering behandeld worden.
Voor leden die geen internet hebben, is de mogelijkheid aanwezig om de financiële 
verslagen op te vragen bij de penningmeester : 035 683 00 42.

Algemene Ledenvergadering 2022
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Het jaar begon goed: op 12 januari werd er 
een nieuwjaarsreceptie gehouden die goed 
werd bezocht.
De voorgenomen Algemene 
Ledenvergadering op 22 april kon door de 
corona-pandemie helaas niet doorgaan.
Er verschenen dit jaar 7 nieuwsbrieven. 
In de nieuwsbrief van 25 maart werd 
goedkeuring gevraagd aan de leden 
voor herbenoeming van Kees van Vliet 
als algemeen bestuurslid, voor weer een 
periode van 3 jaar, zoals vastgelegd is 
in onze statuten. Hierop reageerden 60 
leden, allen positief.
Op 12 mei verscheen er een Koerier, deze 
werd ook bezorgd op alle adressen in de 
nieuwe woonwijk “Anna’s Hoeve”.

Acties bestuur
In dit jaar is er veel werk verricht om de 
schade, die door de HOV(1)-werkzaam-
heden wordt veroorzaakt, te beperken.
• Op 8 januari verscheen onze reactie 

op het concept van het door de OD-
NHN(2) voorgenomen besluit inzake 
een aan de provincie Noord-Holland 
af te geven ontheffing voor het 
verwijderen van een dassenburcht op 
landgoed Monnikenberg.

• Later volgde onze zienswijze op het 
ontwerpbesluit ontheffing PMV(3), 
Aardkundige monumenten, Groene 
Schakel PNH(4).

• Tevens dienden we een bezwaar in bij 
de OD- NHN tegen de stikstofuitstoot 
van de bouwwerkzaamheden. Na 
een provinciale toezegging is er een 
wending gekomen in de situatie en 
hebben wij ons bezwaar ingetrokken.

Ook in de Gooi en Eemlander werd 
aandacht gevraagd voor de diverse 
problemen, we stuurden een ingezonden 
brief betreffende de dassen en er 
verschenen verschillende artikelen in de 
krant waarin de mening van VBAH werd 
uiteen gezet. We stuurden verschillende 
persberichten naar de lokale media. Op 24 
december stuurden wij onze Zienswijze in 
tegen de ontgrondingsaanvraag door de 
provincie.

Op 10 februari was er een overleg tussen 
de HOV-projectleiding, GNR(5) en ons 
bestuur betreffende de Voltooiing Groene 
Schakel en de natuurversterkende 
maatregelen. Het voor 19 maart geplande 
vervolg moest plaatsmaken voor overleg 
via Teams en in kleine kring met Danny en 
Jelle. Ook per mail zijn er door ons vragen 
gesteld over de gang van zaken. In oktober 
was er weer een Teams-vergadering met 
het hele bestuur, waarna we een voorstel 
indienden voor natuurversterkende 
maatregelen.
Het bestuur onderhield met verschillende 
leden (schriftelijk) contact, vooral met 
degenen die hun teleurstelling uitten over 
de werkzaamheden in ons gebied.

Bosploeg
De Bosploeg van Anna’s Hoeve maakte dit 
jaar 756,5 mensuren.
Aan het eind van het jaar werden de 
vrijwilligers van de vereniging verrast met 
een heerlijk kerstbrood.

Joke Verrij, secretaris

JAARVERSLAG 2020
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Namens onze vereniging heeft Jelle 
Harder gebruik gemaakt van het 
spreekrecht tijdens de vergadering van de 
raadscommissie over de Voltooiing Groene 
Schakel.
Er werden zienswijzen gestuurd: in 
februari op het Ontwerpbesluit Wnb(6)- 
Soorten en op de verleende ontheffing, 
gedateerd 24/04/2019; 7 bijlagen zetten 
de zaak kracht bij.
Ook werd er een persbericht uitgestuurd 
over deze zienswijze van VBAH, 
betreffende Monnikenberg en Anna’s 
Hoeve.
We verzetten ons tegen het onvolledig 
saneren van de Dudoktalud langs de 
Anthony Fokkerweg. In mei maakten 
we daar bezwaar tegen, in juli vond er 
een informeel gesprek plaats met de 
omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. We schakelden de krant in en 
verspreidden 500 flyers om omwonenden 
wakker te schudden. 
In juli stuurden wij ons beroepschrift op 
besluit Aardkundige Monumenten, tegen 
de afgraving van het weiland en de akker 
op Monnikenberg.
Na rijp beraad hebben we juridische 
ondersteuning gevraagd voor de stukken 
die wij op moesten sturen naar de 
rechtbank i.v.m. de lopende rechtszaken.
Helaas hebben zowel de rechtbank 
in Haarlem als de Raad van State 
ons beroep ongegrond verklaard. 
Twee beroepen bij de Raad van State 
(inzake ontgrondingenwet en de 
wet natuurbescherming) hebben we 
ingetrokken.

JAARVERSLAG 2021
In januari werden de Teams-vergaderingen 
over de Voltooiing Groene Schakel 
voortgezet. Ook werd er per mail veel 
gecorrespondeerd over de ontwikkelingen.
Het bleek helaas ook dit jaar niet mogelijk 
om een Algemene Ledenvergadering te 
houden zoals we dat gewend zijn.
In mei verscheen er een Koerier. Hierin 
werd de ‘alternatieve jaarvergadering’ 
uitgelegd: alle leden werden in de 
gelegenheid gesteld te reageren op de 
stukken. Er kwam slechts één reactie; het 
lid in kwestie ging wel akkoord met de 
genoemde voorstellen.
Er hebben zich geen kandidaten 
gemeld voor de functie van voorzitter 
of penningmeester. Danny van Kooi 
en Anneke Reijn zijn daarmee opnieuw 
voor drie jaar gekozen. Ook vroegen we 
kandidaten voor de kascontrolecommissie. 
Hierop meldden Ab Schuurmans en 
Martina Evers zich, niemand stelde zich 
beschikbaar als reserve-lid.
In de nieuwsbrief van 5 juli vermeldden 
we dat 2 leden zich beschikbaar hebben 
gesteld voor deze commissie. In de 
nieuwsbrief van 22 december vertelden 
we dat het ging om Martina Evers en Ab 
Schuurmans en vroegen we leden om 
hierop te reageren. Er kwamen 18 reacties, 
17 positief, één lid gaf de voorkeur aan 
twee leden in deze commissie die niet één 
huishouden vormen. Er hebben zich verder 
geen leden gemeld en Ab en Martina 
voeren geen huishouden samen met onze 
penningmeester. Zij zijn de nieuwe leden 
van de kascontrolecommissie.

Anna’s Hoeve e.o.
Vereniging tot behoud van
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Op 24 oktober werd er een excursie 
georganiseerd om de mensen nog een 
laatste keer de gelegenheid te geven 
Monnikenberg te zien voor het afgraven 
daar begon. Met een nieuwsbrief werden 
de leden hiervan op de hoogte gesteld.
Er werden verschillende persberichten 
uitgestuurd, onder andere over de 
matige communicatie naar bewoners en 
organisaties over de massale bomenkap.

Het bestuur vergaderde over de WBTR(7) 
en maakte een bestuursdocument 
daarover.
Ook de door KvK(8) gevraagde registratie 
van UBO’s(9) van onze vereniging werd 
gedaan.
Het bestuur heeft zich ingespannen een 
ANBI(10)-status te verkrijgen, daar is veel 
werk voor verzet, de website voldoet nu 
aan de eisen, maar het vraagt ook om 
aanpassing van de statuten. We gaan na 
of de kosten hiervan een verantwoorde 
uitgave zijn.
Op uitnodiging van Jeffrey Leek 
(Omgevingsmanager van het project 
Voltooiing Groene Schakel) wandelden de 
bestuursleden op 8 december rond in zijn 
werkgebied en kregen daarbij uitleg van de 
diverse werkzaamheden.

Bosploeg
De bosploeg van Anna’s Hoeve maakte in 
2021 781,5 mensuren.

Joke Verrij, secretaris

Toelichting afkortingen

(1) Voluit: HOV in ’t Gooi - Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer in ’t Gooi – in de 
praktijk zou dit een snelle efficiënte 
busverbinding tussen Huizen en 
Hilversum moeten worden.
(2) Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord
(3) Provinciale Milieu-verordening
(4) Groene Schakel Provincie Noord 
Holland - er zijn ook in andere 
provincies ‘Groene Schakel’-projecten 
– die hetzelfde beogen, nl dat wilde 
dieren zonder hinder van autowegen en 
spoorwegen etc. van het ene naar het 
andere gebied kunnen trekken
(5) Goois Natuur Reservaat
(6) Wnb: wet natuurbescherming
(7) WBTR: Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in 
werking getreden, heeft consequenties 
voor bestuursleden van een Vereniging.
(8) Kamer van Koophandel
(9) UBO's (Ultimate Beneficial Owners) 
zijn de mensen die de uiteindelijke 
eigenaar zijn van, of zeggenschap 
hebben over een organisatie. Sinds 27 
maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen 
organisaties verplicht om hun UBO's 
ingeschreven te hebben in het UBO-
register bij de Kamer van Koophandel.
(10) ANBI: Algemeen Nut Beogende 
Instelling
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Toch werd 2021 een jaar met een 
zilveren randje. In zevenentwintig jaar 
Bosploeg hebben we alleen in 2019 meer 
uren gewerkt in Anna’s Hoeve en de 
omliggende natuur. Hou je vast voor 
deze superscore: 781,5 uren! Precies 25 
werkuren meer dan vorig jaar.

We hebben bomen omgezaagd, Japanse 
duizendknopen gerooid, zwerfvuil 
opgeruimd, drijfhout uit vijvers gevist, 
vogelkersen aangepakt, berkjes en 
dennetjes uitgetrokken. Niet alleen 
in ‘ons eigen’ Anna’s Hoeve, maar ook 
in Monnikenberg en rond het Laarder 
Wasmeer.

Succesvol Bosploegjaar 2021

Wat een jaar! We begonnen met drie maanden lockdown en we eindigden in 
december ook weer op slot. Meer dan een kwartaal (16 weken!) lag al ons werk 
stil. En toch….

Bosploeguren 1995 tot en met 2021

Joost Huijsing

De huidige Bosploeg telt twaalf actieve 
vrijwilligers. Het verloop was niet groot 
dit jaar: we konden geen nieuwe leden 
verwelkomen en Rens van der Knoop 
heeft het team verlaten. Dank voor je 
inzet Rens, we hopen je ooit weer terug 
te zien!

Traditiegetrouw is er in het jaaroverzicht 
aandacht voor ‘het schavotje’, de drie 
supervrijwilligers van 2021.

• Op de derde plaats zien we Rita 
Witte met 73,0 werkuren.

• Plaats twee is voor coördinator Kees 
van Vliet met 80,5 uren.

• De eerste plaats wordt, net als in 
2020, voor Joke Verrij met 84,0 uren.
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Bosploegcollages door Rob Pluntke (op de website zijn ze allemaal te bewonderen)



Vooronderzoek

Hilversum Monnikenberg 
 

Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). 

Opsporen Conventionele Explosieven

Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. 
Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland  Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland  T+31 (0)13 518 60 76 

www.reaseuro.com  info@reaseuro.com  KvK Tilburg 180.501.31  ABN AMRO 4752.39.288  BTW NL81.50.08.387.B01 
 

Explosief Anna’s Hoeve?

Een bijzondere ontmoeting

Joost Huijsing (tekst en foto’s)
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Vanochtend toen iedereen last had van 
de gladheid kwam Joost Hujsing aan de 
oostkant van de Berg van Anna’s Hoeve 
deze man met zijn rare karretje tegen. 
Hij worstelde zich over het rommelige 
terrein dat de bomenzagers hebben 
achtergelaten. Hij heet Rick Wierenga en 
brengt met deze rijdende metaaldetector 
de ondergrond in kaart. Op de plek 
waar binnenkort een nieuwe poel 
wordt gegraven kan nog oude munitie 
liggen en dat moet worden onderzocht 
voordat ze gaan graven. Het bedrijf 
dat het onderzoek doet heet IDDS. Ze 
onderzoeken niet alleen in de natuur maar 
ook bij heel veel bouwprojecten. Overal in 
ons land liggen nog explosieven!
De onderzoeker meldde ook dat hij 
mogelijk een uitstervend beroep heeft 
omdat er heel erg geëxperimenteerd 
wordt met drones!

Het karretje is zelfbouw omdat er 
geen ijzer in verwerkt mag worden. 
Alle buizen zijn aluminium, de boutjes 
messing, de wielen kunststof (van een 
rolstoel!). Zelf mag Wierenga ook geen 
veiligheidsschoenen met stalen neuzen 
dragen.

Een leuk weetje!

Wie hier meer over wil lezen, ga naar dit 
nieuwsbericht op de website voor een 
vergelijkbaar Explosievenonderzoek voor 
Monnikenberg waar ook kaartjes en oude 
bronnen in staan over Anna’s Hoeve.

Voor de leden die dit bericht niet op onze 
website hebben gelezen, hier de bijzondere 
ontmoeting vlak voor kerst 2021.
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Het zal u niet ontgaan zijn dat er sinds oktober 2019 in zowel Anna’s Hoeve als 
Monnikenberg gewerkt wordt aan de aanleg van de HOV-busbaan, het ecoduct en de 
Verlegde weg over Anna’s Hoeve. Voor het realiseren hiervan zijn er heel veel bomen 
gekapt. Eerst voor de HOV-busbaan, het ecoduct en de Verlegde weg over Anna’s 
Hoeve. Daarna, eind 2021, nog een keer maar dan voor de aanleg van grondwallen, 
poelen en heideveldjes. Het gebied werd hiervoor grotendeels afgesloten, dit tot grote 
ergernis van de bezoekers die niet of nauwelijks geïnformeerd werden over de omvang 
van deze werkzaamheden. 

Werkzaamheden in Anna’s Hoeve en Monnikenberg
(van oktober 2019 tot begin 2022)

Veel wandelaars waren behoorlijk geschrokken van deze kaalslag (1 oktober 2021)

Achter de Berg van Anna’s Hoeve moesten bomen worden gekapt voor de aanleg van een poeltje (1 oktober 2021) 

Foto’s en tekst Danny van Kooi
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Namens onze vereniging hebben wij de uitvoerders meermalen gevraagd om 
informatieborden met correcte informatie over de werkzaamheden te plaatsen, maar 
pas begin maart 2022 werden er eindelijk een stuk of vier geplaatst, verspreid over Anna’s 
Hoeve en Monnikenberg.  Hierop is te zien wat er in het deelgebied waar u op dat 
moment staat gaat gebeuren.

Door de afsluiting van het gebied is het ook heel moeilijk om de vorderingen van 
de werkzaamheden te volgen. Op een gegeven moment ontdekten wij dat er een 
mogelijkheid was om het werkgebied te betreden. Door de vereniging zijn dan ook 
enkele foto’s gemaakt van, met name, de aanleg van de grondwallen. Deze zijn nodig om 
het geluid en licht van de HOV-busbaan en de Verlegde weg over Anna’s Hoeve zoveel 
mogelijk aan het gebied te onttrekken.

Werkzaamheden met het ecoduct ‘Anna’s Hoeve’ op de achtergrond (21 november 2021)

Grondwallen die nodig zijn om het geluid en licht aan het gebied te onttrekken (21 november 2021)
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Bovenstaande twee foto’s, gemaakt vanaf de Dudokheuvel, in oostelijke richting. Aan de 
overkant van de spoorlijn ziet u de HOV-busbaan die afgescheiden is met een grondwal 
die op Monnikenberg ligt.
Op deze foto’s ziet u de grondwal die tot aan het ecoduct gaat lopen, op de onderste 
foto de grondwal die richting de verlegde weg over Anna’s Hoeve loopt, gezien in de 
richting van de A. Fokkerweg.

Grondwal gezien vanaf Dudokheuvel in westelijke richting (16 januari 2022)

Grondwallen gezien vanaf Dudokheuvel in oostelijke richting (11 december 2021)
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Op onze website staat het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” 
waar Sander Koopman en Maarten Koole op een systematische manier in beeld hebben 
gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. 
Door het hele jaar heen zijn op 16 verschillende plekken, steeds vanuit exact hetzelfde 
standpunt (bepaald met gps) foto’s genomen. Zie : http://annashoeve.nl/de-plekken/

Deze foto’s geven een heel goed beeld van wat er in de loop der tijd veranderd is in 
Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Hieronder de vergelijking met een recente foto van zo’n 
plek, namelijk de Speelweidevijver Zuidwestzijde (locatie 1, kijkrichting noordoost):

Speelweidevijver Zuidwestzijde 11 december 2021)

Speelweidevijver Zuidwestzijde (21 september 2013) Foto: Sander Koopman)
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Behalve voor het aanleggen van de grondwallen is er ook veel bos gekapt voor het 
creëren van heideveldjes en poelen. Om u een indruk te geven van de omvang van deze 
kapronde, heb ik een aantal foto’s gemaakt van het gebied vanaf de Bergvijver naar de 
A27. Het is te triest voor woorden maar dit is wat er nog over is van dit bosgebied.

Van de enkele naaldbomen die men in dit gebied heeft laten staan zijn er ondertussen, 
na de laatste stormen, nog een aantal gesneuveld. Zo krijg het GNR haar zin: alle 
naaldbomen weg in Anna’s Hoeve. Dit is de aanblik richting de Weg over Anna’s Hoeve.
Dit moet straks, als de weg over Anna’s Hoeve weggehaald is, de heideverbinding gaan 
worden met het Laarder Wasmeer. Aan de overkant van deze weg is ook al een stuk 
bos gekapt om dit mogelijk te maken. Hoelang het gaat duren alvorens dit een echte 
heideverbinding gaat worden kan niemand zeggen. Op sommige plekken in de gebieden 
van het GNR is dit mislukt. De tijd zal leren hoe het hier gaat.

Kale kapvlakte; kijkrichting vanaf Bergvijver naar A27 (30 januari 2022)

Bomen weg, heide terug? (30 januari 2022)
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Ook op Monnikenberg zijn veel bomen gekapt voor de aanleg van het ecoduct. Wat ons 
echter het meest verbaasd heeft was het plan om de akker en het weiland af te graven; 
het essentiële foerageergebied van de daar levende dassen. Ondanks onze bezwaren 
hiertegen bij de rechtbank en de Raad van State zijn wij in beide instanties in het ongelijk 
gesteld.
Hieronder op de eerste foto het weiland voordat het afgegraven was, de tweede foto 
nadat er meer dan één meter afgegraven is.

Hier zou dan, volgens het GNR, vochtige en natte heide moeten gaan groeien. Als er in 
de herfst veel neerslag gaat vallen dan is dit een leuke schaatslocatie. Dan zal een situatie 
ontstaan die het GNR niet voorzien heeft, vrezen wij. 

Weiland Monnikenberg voordat het afgegraven is gezien vanaf het pad (31 oktober 2021

 Ondergelopen weiland Monnikenberg; geen das die hier nog eten vindt (20 januari 2022
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Veel al wat oudere Hilversummers 
hebben mooie herinneringen aan Anna’s 
Hoeve. Aan de Berg, waar menigeen, 
als er sneeuw lag, met de slee vanaf is 
gegleden – en dan oppassen dat je niet op 
de weg uitkwam! In de zomer kon je een 
roeibootje huren en de vijvers bevaren. En 
dan was er de speelweidevijver met het 
witte zandstrandje en speeltoestellen en 
bankjes en tafels om te picknicken.

Veel mensen kwamen ook graag een 
hengel uitgooien, en vingen dan een 
flinke karper of baars. En wie wat beter 
oplette zag kikkers, padden en een enkele 
ringslang.

Bij het huisje van Anna’s Hoeve kon je 
even uitblazen onder het genot van een 
hapje of een drankje of een heerlijk ijsje. 

Herinneringen aan Anna’s Hoeve

De kinderen konden zich vermaken in de 
speeltuin met schommels en glijbaan of in 
het spookhuis.

Door een paar branden is dit nu allemaal 
verdwenen maar Anna’s Hoeve is 
nog steeds, met de wasmeren, een 
mooi natuurgebied. Ik rijd graag over 
het fietspad in de richting van het 
Larens Wasmeer. Dan zie je daar de 
indrukwekkende Schotse Hooglanders 
met hun grote horens, en de kalfjes om 
zich heen. Om de bocht laat de buizerd 
zich horen ‘miauw, miauw’ – en dan kom 
je bij de landgeiten uit. Soms zie ik ze 
zelfs in de bomen klimmen! En dan zijn er 
ook nog de meeuwen die zich goed laten 
horen. 
Vanaf begin april zie je de krenten-
boompjes uitkomen, grote wit bloeiende 
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struiken. De kievit laat zich ook zien, en 
de aalscholvers.

Helaas moet ik voor al dit moois uit 
mijn herinnering putten. Want vorig jaar 
moest ik mijn flatje op éénhoog verlaten, 
omdat ik niet meer kan lopen. Nu woon 
ik in Hilversum Noord en is Anna’s Hoeve 
moeilijker te bereiken. Maar: af en toe 
ga ik hier de hei op en kan daar ook van 
genieten. Zo rijd ik bijvoorbeeld over het 
Gebed zonder Eind. Daar heb ik tot nu 
toe geen Schotse Hooglanders gezien, 
maar ik heb wel gehoord dat er jonge 
kalfjes bij zijn gekomen. Wie weet heb ik 
binnenkort het geluk om daar reetjes te 
zien. En straks in het najaar kan ik hier nu 
ook genieten van de paarse heide, net als 
vroeger in Anna’s Hoeve.

Anna’s Hoeve is nu erg aan het 
veranderen. Het begon natuurlijk toen de 
nieuwe wijk moest worden gebouwd; de 
accumulatievijver werd gedempt – al was 
dat niet zo’n ramp – en later vele, vele 
bomen gekapt… En sinds een paar jaar 
zijn veel paden die ik vroeger nam met 
mijn scoot nu afgezet. Eigenlijk ken ik het 
mooie natuurgebied niet meer terug.

Hier op de hei bij Noord ga ik vast 
nieuwe lievelingsplekjes vinden, maar de 
herinneringen aan het Anna’s Hoeve van 
vroeger zal ik altijd blijven koesteren!

Groetjes van een natuurliefhebster,
Eldertje van Loenen
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Indien u nog niet uw contributie (minimaal € 2,00) voor 2022 hebt overgemaakt,
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Heeft u ook de contributie (minimaal € 2,00) van 
2021 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?

Uitzicht vanaf bergvijverbrug richting spoor - 12 november 2021- 22 - ANNA’S HOEVE KOERIER

Dringend verzoek van de penningmeester



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.

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

Handige informatie

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)

Schoonmaakacties:
annashoeveschoon@gmail.com
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Anna’s Hoeve e.o.
Vereniging tot behoud van


