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Onderwerp Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos 
(197327) 

Datum  
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Vlaanderen 
(D66) - 
(CDA) De Lange 
(PvdA) Wiss 
(GL) Vonk 
(HvBNM) Van der Ham 
(50PLUS) Van der Schaaf 
(GOP) - 
Van Wees 

Meesprekers Thijn Westermann (voorzitster St. Groen Muiderberg) 
Harry Mock (voorzitter Dorpsraad Muiderberg) 

Aanwezig namens 
college 

Van Meerten-Kok 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Rusman 

Voorzitter Boudewijnse 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items Korte presentatie over Echobos: belangrijk stuk natuur, belangrijk 
onderdeel van Muiderberg. Doel: verhalen van het Echobos samen 
brengen, met behulp van de betrokken deskundigen.  
 
St. Groen Muiderberg heeft vertrouwen in de samenwerking met de 
gemeente, maar noemt een aantal aandachtspunten, zoals wat er 
precies verstaan wordt onder ‘recreatie’. Dorpsraad Muiderberg staat 
zeer positief tegenover een ontwikkelplan. Dorpsraad zal binnenkort een 
plan voor een alternatieve bestemming van de 500 A1-
compensatiebomen als advies naar de raad sturen. 
 
Hoeveel extra bomen komen er? Zesduizend bomen ter compensatie en 
vijfhonderd voor het Echobos. Kan herstel Echobos apart van de 
compensatiebomen A1 gezien worden? Dat staat inderdaad los van 
elkaar. Over het aantal bomen en de scheiding tussen verschillende 
projecten staan antwoorden op technische vragen op de site. Hoe 
verhoudt het bij planten van bomen in het Echobos zich tot de noodzaak 
tot verdunning? De extra bomen en de verdunning hebben niets met 
elkaar te maken. Zouden we het Echobos niet moeten deel uit laten 
maken van een groter geheel? Voorstel college is om eerst aan de slag 
te gaan met het Echobos, maar daarbij al wel oog te houden voor een 
bredere kijk in de toekomst. Is het mogelijk om de vertegenwoordiger 
van de historische kring in de werkgroep te vervangen door een 
vertegenwoordiger van de stichting beheer Kocherbos? De deelnemers 
van de participatie gaan straks zelf over de vormgeving van de 
participatie, verandering van de werkgroep is daarom geen enkel 
probleem. Is het een idee om een Echobosclub of een 
adoptieprogramma op te richten waarbij mensen meebetalen aan het 
herstel van het bos? Er is een initiatieventafel, als er dus inwoners met 
goede ideeën zijn dan is dat mogelijk, maar dat moet wel van onderop 
komen. Wat is het verschil tussen bos en park? Een park is aangelegd. 



 

Is de interesse in Muiderberg de laatste tijd gegroeid en hoe is de 
betrokkenheid van de inwoners in het verleden geweest? Inwoners van 
Muiderberg zijn o.a. geïnteresseerd geraakt doordat zij vonden dat het 
onderhoud van het bos niet goed gedaan werd. Wat is er de laatste tijd 
gebeurd aan onderhoud? Er is sprake van achterstallig onderhoud. Zijn 
de beschikbare middelen voldoende voor de omschreven doelen? De 
bedragen zijn gebaseerd op de nota ‘Natuurlijk Muiderberg’, een advies 
van deskundigen. Voor het opknappen zelf wordt er ook uitgegaan van 
inzet van Muiderbergers. Hoe wordt voorkomen dat er in de toekomst 
opnieuw achterstallig onderhoud ontstaat? Inwoners voelen zich 
betrokken en ook verantwoordelijk. Klopt het dat de bedragen voor 
planvorming en uitvoering van elkaar gescheiden worden? Ja, dat klopt. 
Hoe groot is de groep vrijwilligers van Groen Muiderberg? Wisselend, 
soms tien, soms dertig. De stichting wil wel met inwoners van de 
gemeente werken en geen mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam. 
 

Toezeggingen college De zin in het participatie- en communicatieplan dat de dorpsraad ‘kritisch 
positief’ ten aanzien van het plan staat, zal worden veranderd in: 
‘Dorpsraad Muiderberg: staan zeer positief ten aanzien van het schrijven 
van een herstelplan’. 
 
Stichting beheer Kocherbos zal worden betrokken bij het 
participatietraject. 
 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Fracties adviseren unaniem om het onderwerp op de besluitvormende 
raad te zetten. 
VVD 
CDA 
PvdA 
50PLUS 
GL 
HvBNM 
Van Wees 
 

 


