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Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

In te stemmen met het Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos 

Kennis te nemen van het Participatie- en communicatieplan Herstelplan Echobos 

 

2. Inleiding 

Gemeente Muiden heeft in haar ruimtelijk beleid het herstel van buitenplaatsen opgenomen. Een 

van de voormalige buitenplaatsen is het Echobos in Muiderberg. Om te komen tot een herstelplan 

voor het Echobos heeft het college van Muiden in december 2015 de kaders voor 

bewonersparticipatie vastgesteld. Het voorliggende  PID Herstelplan Echobos en het bijbehorende 

participatie- en communicatieplan vloeien voort uit het voorgenomen besluit voor een herstelplan 

voor het Echobos.   

 

3. Beoogd effect 

Het ontwikkelen van een herstel- en uitvoeringsplan voor het Echobos volgens een door de raad 

goedgekeurde PID. 

 

4. Argumenten 

Het college van Muiden heeft in 2015 op basis van wetgeving, bestaand beleid en onderzoeken in 

het Echobos de volgende kaders opgesteld: 

- Het Echobos behoeft onderhoud; niets doen is geen optie.  

Het is te donker in het bos waardoor inheemse boomsoorten onder druk staan. Het water van het 

voormalige wiel (dijkdoorbraak) is ecologisch dood en zal zonder ingrijpen steeds meer verlanden.  

 

- 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. 

Het Echobos heeft in het kader van de NNN als specifieke doelstelling het nastreven van een 

inheemse boscultuur. De Bosinventarisatie voor het Echobos en de nota Natuurlijk Muiderberg 

geven diverse concrete aanbevelingen om de natuurwaarden in het Echobs te verbeteren. 

 

- De herinrichting moet bijdragen aan de lange termijnvisie voor Muiderberg; concreet betekent 

dit de revitalisering van de voormalige buitenplaatsen.  

In de Ruimtelijke Visie voor Muiderberg wordt ingezet op ‘revitalisering van de buitenplaatsen en 

de kenmerkende groenstructuren’. Dit houdt voor het Echobos in dat het karakter als voormalig 

buitenplaats meer naar voren moet komen.   

 

Tot zover stellen wij voor om de tekst uit de nota van december 2015 over te nemen. Na 

raadpleging van Stichting Groen Muiderberg en de dorpsraad Muiderberg  is namelijk gebleken dat  

de overige tekst (*) onder dit kader veel vragen opriep. Diverse fracties stelden er ook kritische 

vragen over. Onder paragraaf 5 van dit voorstel vindt u toelichting van de kritische opmerkingen uit 

de Muiderbergse gemeenschap en onze reactie erop. 



 

 

 

 

Pagina 2 van 5 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

 

Dit derde kader zal een werkgroep van inwoners en belanghebbenden nader uitwerken. Het 

onderzoek ‘Cultuurhistorische verkenning Echobos’ uit 2014 biedt daarvoor bouwstenen.  

 

- Nog aanwezig landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden of versterken. 

Naast de natuurwaarden kent het Echobos ook specifieke landschappelijke waarden en 

cultuurhistorische elementen. In de Nota Cultuurhistorie en Landschap van gemeente Muiden is 

vastgelegd dat de kernelementen (specifieke landschappelijke waarden en cultuurhistorische 

elementen) behouden of versterkt moeten worden. Dit sluit ook aan bij het streven om de 

buitenplaats te revitaliseren. 

 

Onder dit kader wordt een aantal te behouden elementen genoemd (**). We stellen voor deze niet 

over te nemen. Ook hier ligt een rol voor de werkgroep; in samenspraak met de werkgroep zullen 

de landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden uitgewerkt.   

 

- 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. 

De doelstelling is niet om van het Echobos een natuurgebied met een hek eromheen te maken. De 

bestaande voorzieningen voor de Natuurboulevard (een recreatieve en ecologische verbinding 

tussen Amsterdam en de Hollandse brug naar Almere) blijven in stand. Dit kan meerwaarde krijgen 

door een opwaardering van het gebied. 

 

- Het Echobos is verankerd in de gemeenschap. 

Het Echobos en zijn lange historie zijn het waard om het uit de vergetelheid te halen en het als een 

onlosmakelijk onderdeel van het wonen in de gemeente te positioneren. Het is nu en in de 

toekomst een plek waar jong en oud graag komen. Men denkt mee over de invulling, uitvoering en 

beheer van dit groene erfgoed én werkt aan mee. 

 

(*) 

a) Betere relatie met de Brink en andere bospercelen 

b) Herstel zichtlijn naar Echomuur en twee lange bomenlanen 

c) ‘iets doen met voormalige indeling en voormalige locatie gebouw’ 

 

(**) 

d) Dijkdoorbraak en waterlopen  

e) Echomuur 

f) Weiland/open zone 

g) Oude bomenrijen 

h) Individuele waardevolle bomen 

i) Begrenzing 

j) Restanten waterlinie 

 

5. Houd rekening met 

Het voornemen tot het maken van een herstelplan is vooraf aan de bestuurlijke besluitvorming aan 

enkele organisaties in Muiderberg voorgelegd en besproken: Stichting Historische Kring Stad 

Muiden, Stichting Groen Muiderberg en de Dorpsraad. Uit deze raadpleging komt een aantal zaken 

naar voren dat reden geeft tot nuancering van een aantal uitgangspunten. 
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Kaders 3 en 4  

Uit de cultuurhistorische verkenning blijkt dat het Echobos twee tuinstijlen heeft gekend. Er is zorg 

onder inwoners dat tuinstijlen persé teruggebracht worden en dat dit leidt tot ongewenste kap van 

bomen en struiken.  

 

De vrees voor (grootschalige) ingrepen is niet gegrond. Met simpele ingrepen kan het verleden tot 

leven komen. De in het participatieplan aangekondigde werkgroep zal zich buigen over de 

mogelijkheden voor uitwerking van de tuinstijlen cq cultuurhistorische waarden in relatie tot de 

natuur- en gebruikswaarden. Zo is ook  gecommuniceerd naar bovengenoemde organisaties. Op 

basis van het advies van de werkgroep en reacties uit de samenleving bepaalt de gemeente hoe de 

cultuurhistorische (en landschappelijke) waarden als inspiratiebron voor het herstelplan kunnen 

dienen. 

 

Groencompensatie A1 en A6 

Naast de formele groencompensatie heeft gemeente Muiden de aanplant van 500 extra bomen in 

de gemeente kunnen regelen. Een deel hiervan is bestemd voor het Echobos.  Dit ‘extraatje’ heeft  

geleid tot de zorg dat er bomen voor moeten wijken. Ook deze zorg is niet terecht. Aan de 

dorpsraad en Stichting Groen Muiderberg is medegedeeld, dat de compensatiebomen alleen 

ingezet worden als het herstelplan er ruimte voor biedt. In het PID is onder financiering 

opgenomen dat  ‘eventueel gebruik van de groencompensatie in het kader van de werkzaamheden 

aan de A1 en A6 afhankelijk is van het herstelplan’.  

 

6. Middelen 

zie PID  

 

7. Communicatie 

Algemeen  

In het participatieplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente samen met inwoners en 

andere partijen (deskundigen) kan komen tot het maken van een herstelplan voor het Echobos te 

Muiderberg. Een participatieproces is een dynamisch proces dat niet vooraf van begin tot eind 

concreet ingevuld kan worden. Aan de hand van de fasen van het project zal de uitwerking van 

participatie nader invulling krijgen. 

In de eerder genoemde verkennende gesprekken met verschillende belanghebbenden (Dorpsraad, 

Stichting Groen Muiderberg en Historische Kring Stad Muiden) zijn zij geïnformeerd over het 

voorgenomen besluit op het  maken van een herstelplan voor het Echobos. Ook is in deze 

gesprekken informatie opgehaald over het participatieproces en ideeën over de toekomst van het 

bos.  

 

Het Echobos heeft nog altijd een grote aantrekkingskracht onder inwoners en bezoekers aan 

Muiderberg. Dit wordt mede versterkt door de bijzondere en monumentale Echomuur te midden in 

het bos. Uit eerdere gesprekken met betrokkenen bleek dan ook een grote betrokkenheid onder 

inwoners met het Echobos. Met behulp van een omgevingsanalyse wordt in kaart gebracht welke 

groepen en organisaties er zijn en wat hun houding is ten opzichte van het Echobos en het 

herstelplan. In het proces om te komen tot een herstelplan is het van belang om de juiste actoren 

te bereiken wanneer dat nodig is. Partijen brengen verschillende invalshoeken mee. Betrokkenheid 

en kennis van inwoners en gebruikers zijn van groot belang alsook de deskundigheid van 
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verschillende specialisten. In de werkgroep komt deze deskundigheid samen. Deze groep 

participeert op het niveau van coproduceren.  

 

Dit houdt in dat de werkgroep intensief met de gemeente meewerkt aan plannen. De gemeente 

bepaalt de kaders en werkt vervolgens intensief met bewoners samen. Besluitvorming over 

gemeentelijke inzet van middelen en bevoegdheden is voorbehouden aan het gemeentebestuur. 

Zie verder het participatieplan. 

 

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Zie PID en participatieplan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. PID Herstelplan Echobos 

2. Partipatie- en communicatieplan Herstelplan Echobos 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 197327, 

Herstelplan Echobos 

 
 
Besluit 
 

In te stemmen met het Project Initiatief Document (PID) Herstelplan Echobos 

Kennis te nemen van het Participatie- en communicatieplan Herstelplan Echobos 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

 


