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Muiderberg, 1-11-2021
Betreft; Verslag presentatie bomenplan.
Op maandag 25 oktober heeft de werkgroep Bomenplan voor een kleine 50 belangstellenden het
bomenplan gepresenteerd. Het plan is, om door het aanplanten van bomen en struiken aan de oostkant
van Muiderberg de entree te verfraaien en bij te dragen aan de visuele en akoestische afscherming van de
A6 en de spoorlijn. Ook de biodiversiteit zal hierdoor versterkt worden.
Na een korte introductie lichtte Rik Sybesma het ontstaan van het plan, al 6 jaar geleden, toe. Doordat het
onmogelijk bleek een stuk van het weiland aan te kopen moest het oorspronkelijke plan gewijzigd worden.
Ook in plan B kunnen een groot aantal bomen en planten geplant worden langs de oprit van de A6, in de
driehoek bij de P&R-plaats en langs de IJsselmeerweg. Bovendien geeft het mede door het maken van een
oversteekplaats op de IJsselmeerweg de mogelijkheid om een heel rondje Muiderberg door de natuur te
maken. De aanleg van een bank met uitzicht over het IJmeer is om financiële redenen voorlopig uit het plan
gehaald.
Vervolgens zette Ella van Dongen uiteen op basis van welke criteria de keuze van bomen en struiken zal
plaatsvinden: bij voorkeur inheems, passend bij de plaats en grondsoort, passend bij elkaar, zorgend voor
een mooie opbouw van hoog naar laag en (strooi)zouttolerant indien langs de weg geplaatst.
De planning is, dat het huidige voorstel begin december in de gemeenteraad besproken wordt. Als het
goedgekeurd wordt, moeten de bomen en struiken voor medio maart 2022 geplant gaan worden en
worden de paden en de oversteekplaats in de maanden daarna gerealiseerd.
Na deze presentaties benadrukte de aanwezige wijkwethouderwethouder Barbara Boudewijnse het belang
dat zij hecht aan dit plan: ondanks de penibele financiële situatie van de gemeente wil zij heel graag dat dit
project gerealiseerd wordt. B en W heeft het plan inmiddels op de agenda gezet voor bespreking in de
gemeenteraad.
Daarna hadden de aanwezigen alle tijd om vragen te stellen en aanvullende ideeën te lanceren. Deze zijn
vervat in een separaat document en zullen waar mogelijk en passend meegenomen worden in het
definitieve plan.
Leon Imandt, werkgroep bomenplan
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