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Echobos: voormalige buitenplaats in Natuurnetwerk Nederland
Het Echobos is een bosperceel ten westen van de brink van
Muiderberg. Aan de overige zijden is het bos ingesloten door de dijk,
de Joodse begraafplaats en sportpark de Negen Morgen. Het Echobos
is een restant van een voormalige buitenplaats. De gebouwen zijn
verdwenen, maar de historische parkaanleg is nog te zien.
Het Echobos maakt samen met de andere grote bospercelen in
Muiderberg deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, vroeger
Ecologisch Hoofdstructuur, de EHS). Ook is het Echobos met de
echomuur als rijksmonument onderdeel van het Natuurboulevard
IJmeerkust, een recreatieve en ecologische verbinding langs de
zuidelijke oevers van de IJ tussen Amsterdam en de Hollandse Brug bij
Almere.
In het ruimtelijk beleid van Muiden is in het kader van de ruimtelijke
kwaliteit herstel van buitenplaatsen opgenomen. In dit licht zijn reeds
enkele onderzoeken in het Echobos gedaan. Uit het onderzoek naar
de huidige situatie blijkt er achterstallig onderhoud te zijn. De
cultuurhistorische verkenning geeft inzicht in de ontstaanswijze en de
geschiedenis van het Echobos. De verkenning biedt een basis voor het
herstelplan Echobos. Met de hulp van inwoners kan op basis hiervan
een herstelplan opgesteld worden. Het college van Muiden heeft
hiervoor in 2015 kaders opgesteld.

Projectdoelstelling

Het ontwikkelen van een Herstelplan Echobos in samenspraak met
inwoners Gooise Meren en groene organisaties binnen de volgende
kaders:
1. Het Echobos behoeft onderhoud; niets doen is geen optie.
2. De status binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de
aanwezige flora en fauna moeten worden gerespecteerd. Er moet
rekening worden gehouden met de aanbevelingen uit de
Bosinventarisatie en Nota Natuurlijk Muiderberg,
3. De herinrichting moet bijdragen aan de lange termijnvisie voor
Muiderberg; concreet betekent dit de revitalisering van de
voormalige buitenplaatsen.
4. Nog aanwezig landschappelijke en cultuurhistorische waarden
behouden of versterken.
5. Het Echobos moet een recreatieve waarde hebben voor alle of in
ieder geval een belangrijk deel van inwoners van Muiderberg.

Het bos is tevens onderdeel van een toeristische route.
6. Het Echobos is verankerd in het gemeenschap.
1. Projectresultaat

Het projectresultaat bestaat uit een herstelplan en een
uitvoeringsprogramma.

Startdatum:
Einddatum:

1 oktober 2016
1 oktober 2017

Budgetindicatie voor dit project:
Financiële dekking:

Maken herstelplan
 Voor de planvorming is in de Perspectiefnota 2017 een
bedrag van € 5.000,- opgenomen.
Uitvoering, onderhoud en beheer
 Voor de uitvoering van het herstelplan is in de
Perspectiefnota 2017 een bedrag van € 25.000,- opgenomen.
 Voor het overige moet uitvoering binnen bestaande kaders
plaatsvinden: de begroting voorziet in een jaarlijks
onderhoudsbudget van € 2000,- en een eenmalige
investering van € 15.200 voor het onderhoud aan de vijver en
dunning van de bomen.
 Eventueel gebruik van de groencompensatie in het kader van
de werkzaamheden aan de A1 en A6 is afhankelijk van het
herstelplan.
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De Dorpsraad Muiderberg, vrijwilligersgroep Stichting Groen
Muiderberg en Historische Kring Muiden/Muiderberg zijn in de
periode februari tot en met april mondeling geïnformeerd van de
plannen voor het herstelplan. De input van deze gesprekken hebben
geleid tot het bijgevoegde participatieplan.

De uitvoering is afhankelijk van de mogelijkheid om met vrijwilligers
uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren.

