Voltooiing

Nieuwsbrief

Groene Schakel - Participatie

Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hier in voor de
nieuwsbrief!

Actief meedenken over de
Groene Schakel?
Bereid 4 tot 6 avonden mee te
doen aan werkateliers?
Geef je dan hier op voor de
werkgroep!

Tijdslijn

Dit gaan wij
uitvoeren

Maatregelen
Maatregel 1 t/m 9 grondwallen en geluidschermen
Afscherming langs de verlegde Weg over Anna’s Hoeve,
spoorlijn en HOV-baan die de eﬀecten van licht,
geluid en beweging van verkeer op deze infrabundel
tegenhoudt.

Maatregel 13a monnikenwater
Reconstructie heideven Monnikenwater door uitgraven
en afvoeren van verstoorde bodems die eerder zijn
gebruikt om het ven te dempen.
Maatregel 13c ontwikkelen voormalige akker
Realiseren van geschikte uitgangssituatie voor de
ontwikkeling van heide op de voormalige akker aan de
westzijde van landgoed Monnikenberg.

Wat vindt u van
ons ontwerp?

Maatregel 14 Parkeerterrein
Het parkeerterrein nabij de voormalige uitspanning
Anna’s Hoeve wordt als onderdeel van het project HOV in
‘t Gooi teruggegeven aan de natuur.
Maatregel 15 wandeloversteek Mussenstraat
In aansluiting op een veilige oversteekvoorziening over
de verlegde Weg over Anna’s Hoeve ter hoogte van de
Mussenstraat, worden aansluitende wandelpaden
gerealiseerd tussen de Anthony Fokkerweg en het natuuren recreatiegebied Anna’s Hoeve.
Maatregel 20 fietspad Liebergerweg
Er wordt een recreatief ﬁetspad gerealiseerd tussen de
Anthony Fokkerweg en de Goyergracht-Zuid nabij het
Zandheuvelviaduct in de A27.
Maatregel 21 fietspad A. Schweitzerweg
Er wordt een nieuw recreatief ﬁetspad aangelegd dat
de Albert Schweitzerweg nabij de spoorwegovergang
verbindt met het nieuw te realiseren ﬁetspad langs de
verlegde Weg over Anna’s Hoeve.

Maatregelen
Maatregel 5 - grondwal langs de verlegde Weg
over Anna’s Hoeve > 500 meter ten westen van
natuurbrug
Afscherming langs de verlegde Weg over Anna’s
Hoeve, spoorlijn en HOV-baan die de eﬀecten van
licht, geluid en beweging van verkeer op deze
infrabundel tegenhoudt in de vorm van een grondwal
met daarop beplanting.
Maatregel 17 natuurlijk spelen
Nabij de bebouwing aan de rand van Hilversum wordt
een plek gemaakt waar kinderen worden uitgedaagd
om te spelen in het bos.
Maatregel 18 Honden uitlaatplaats?
Nabij de bebouwing aan de rand van Hilversum
wordt, indien gewenst een plek gemaakt waar
hondenbezitters hun hond kunnen uitlaten.

Maatregel 26 parkeerterrein
Er wordt een parkeerterrein gerealiseerd voor recreatieve
bezoekers van Monnikenberg nabij de toegang tot
het landgoed. De huidige parkeermogelijkheid wordt
teruggegeven aan de natuur.
Maatregel 27 Vlonderpad Monnikenwater
Door het te herstellen Monnikenwater wordt een
vlonderpad of een andere wandelvoorziening
aangelegd.
Maatregel 28 wandelpaden Monnikenberg
Binnen het landgoed Monnikenberg worden
wandelpaden gerealiseerd ter vervanging van paden die
zullen verdwijnen.

Informeren

Maatregel 19 afscherming speelvijver (langs
VWoAH; Verlegde Weg over Anna’s Hoeve)
Om de verstoringseﬀecten van verkeer op de
verlegde Weg over Anna’s Hoeve (VWoAH) op het
gebied rond de speelvijver te verminderen wordt een
afscherming aangelegd.
Maatregel 22 Wandelpad Anna’s Hoeve (verleggen)
Binnen het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve
worden wandelpaden gerealiseerd ter vervanging van
paden die zullen verdwijnen als gevolg van aanleg
van infrastructuur, afschermende grondwallen en het
rustgebied rond de natuurbrug Anna’s Hoeve.
Maatregel 23 Vlonderpad bergvijver
Vanaf het eiland dat ontstaat na het graven van de
waterpartij nabij de natuurbrug naar de voet van
de berg Anna’s Hoeve, zal een vlonderpad door de
Bergvijver worden aangelegd.
Maatregel 25 Uitkijkpunt, Monnikenberg
Het uitkijkpunt ten noorden van het klooster op
landgoed Monnikenberg wordt opgeknapt.

Consulteren

Wat zijn uw
ideeën?

Maatregelen
Maatregel 12a bos- en heideverbinding incl.
waterpartij, oevers en poelen
Realiseren van een bos- en heideverbinding tussen de
natuurbrug Anna’s Hoeve en het gebied ten noorden van
de Liebergerweg. De heideverbinding sluit aan op het open
gebied van het Laarder Wasmeer.
Maatregel 12b waterpartij en oevers
Realisatie van een waterpartij met ecologische oever
(plas-dras zone) aan de westzijde van de toeloop van de
natuurbrug Anna’s Hoeve ter versterking van het ecologisch
functioneren van de natuurverbinding en als natuurlijke
begrenzing tussen het toegankelijke deel van Anna’s Hoeve en
het rustgebied op en rond de natuurbrug.

Maatregel 12c Poelen
In en rond de bos en heideverbinding worden 5 nieuwe
poelen gegraven, waarvan één als onderdeel van overige
compensatiemaatregelen mitigatieplan HOV.

Maatregel 16 Bergen Anna’s Hoeve (herinrichting)
De twee bergen die in Anna’s Hoeve zijn aangelegd worden
opgeknapt. De opknapbeurt voor beide bergen wordt in
overleg met gebruikers van Anna’s Hoeve voorbereidt. Daarbij
worden keuzes gemaakt over de gewenste invulling van de
opknapbeurt.

Adviseren

