
HILVERSUM 

De nieuwe natuurbrug Anna’s Hoeve is klaar. Het ecoduct is vijftig meter breed en acht meter hoog en 

verbindt landgoed Monnikenberg en natuurgebied Anna’s Hoeve in Hilversum met elkaar. 

Ruim dertig genodigden waren maandagmiddag present bij de feestelijke oplevering van de megaklus. 

Onder hen vertegenwoordigers van de betrokken partijen: de provincie Noord-Holland, ProRail, de 

gemeenten Hilversum en Laren, het GNR en aannemer BAM. De natuurburg ligt over de spoorlijn 

Hilversum-Amersfoort, de HOV-busbaan, de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve en een nieuw fietspad. Samen 

met de in 2018 aangelegde grote faunatunnel onder de A27 (40 meter breed en 5,5 meter hoog) vormt de 

natuurbrug de zogeheten Groene Schakel, die de natuur tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug aan 

elkaar koppelt. 

Wandeling 

Maandagmiddag maakten de genodigden een wandeling op Anna’s Hoeve. Aan de inrichting en 

ontwikkeling van het gebied rondom de natuurbrug wordt nog gewerkt, werd uitgelegd. Het is de 

bedoeling dat allerlei dieren zich na hun oversteek straks thuis voelen in het gebied. Het ’eindbeeld’ is een 

afwisseling van heide, bos, poelen en natuurvriendelijke oevers met riet. Er zijn ook zanderige open 

ruimten met aan de randen boomstronken en takkenhopen. Ook het gebied waar nu de Weg over Anna’s 

Hoeve ligt wordt straks ingericht als natuur. Als deze klussen klaar zijn - naar verwachting volgend jaar april 

- moet de groene schakel optimaal functioneren. 

(tekst gaat verder onder de foto’s) 
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Heuvelrug 

GNR-rentmeester Karin Kos benadrukte maandag het belang van deze schakel tussen het Gooi en de 

Utrechtse Heuvelrug. ,,Het bijzondere van dit project is dat alles met elkaar is verknoopt”, vervolgde zij. 

,,We hebben iets voor elkaar gebracht wat we van te voren eigenlijk niet hadden kunnen denken.” Zij 

roemde de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. ,,We hebben elkaars geduld af en toe op 

de proef gesteld en soms ging het hard tegen hard, maar we hebben het gehaald.” 

Begin volgende maand wordt gestart met de eerste van de drie fasen van de aanleg van de nieuwe Weg 

over Anna’s Hoeve (tussen Hilversum en Baarn). Deze werkzaamheden worden in februari afgerond. 

Daarna, in het eerste kwartaal van volgend jaar, wordt de oude weg verwijderd. 

(tekst gaat verder onder de foto’s) 

 



 

 

Overlevingskansen 

Ook dat draagt bij aan het ontsnipperen van de natuur. Door netwerken van natuur met elkaar te 

verbinden nemen de overlevingskansen voor plant- en diersoorten toe. Een rijke variatie aan planten en 

dieren zorgt voor een gezond en duurzaam ecosysteem. Dieren blijken veel gebruik te maken van de 

natuurverbindingen. Gekeken wordt naar in totaal zo’n 30 ’doelsoorten’, die elk hun eigen eisen stellen aan 

de verbindingen. Daarbij gaat het onder meer om de boommarter, eekhoorn, vos, das, diverse 

muizensoorten, konijnen, heivlinders, ringslang en amfibieën als levendbarende hagedis, poelkikker en de 

beschermde kamsalamander. Deze soorten representeren een veel grotere groep dieren, maar worden 

gebruikt om te toetsen of de verbinding goed werkt. 

Laren 



De natuurbrug Anna’s Hoeve is overigens niet de laatste die in het Gooi wordt aangelegd. De laatste (zesde) 

brug komt in 2025 over de Hilversumseweg (N525) tussen Hilversum en Laren te liggen, en verbindt dan de 

GNR-gebieden Westerheide en Zuiderheide. 

 

 



 

 


