Interview met Annie Mostert

“We hadden geen elektriciteit,
geen gas, geen waterleiding
en geen wc”
Aan de rand van het Naardermeer, het oudste
beschermde natuurmonument van Nederland, staat
het negentiende eeuwse stoomgemaal De Machine.
Sinds 1947 woont mevrouw Mostert op deze bijzondere
lokatie. “Er is heel wat veranderd in de loop der tijd,
maar het blijft een geweldige plek om te wonen.”

Naardermeer ter bescherming aan en was
het eerste natuurmonument in Nederland
een feit. De vuilstort was echter niet de
enige bedreiging voor het Naardermeer.
Nog in 2006 waren er vergevorderde
plannen om de snelwegen A6 en A9 onder
het Naardermeer met elkaar te verbinden.
Deze verbinding leek nodig om onder
andere de A1, de snelweg die vlak langs het
meer loopt, te ontlasten. De aanleg van de
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Annie Mostert: “Alleen als ik het wil open ik het terras; het woord ‘moeten’ is er niet meer bij op mijn leeftijd.”

tunnel zou echter desastreus zijn geweest
voor het waterpeil van het Naardermeer.
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op een knopje en dan: tsssjaaaa…!

Schooljuffrouw

kon weglopen. “En als ik sindsdien vuil af

baantjes. Er reed amper een auto. Maar

Dan zag je de bagger er allemaal heen

Hoewel Annie veel dingen heeft zien
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