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Groen en meer van het 

Engelermeer 
 

Reactie en advies van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
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Ontwikkelkader zie Meer van het Engelermeer! 
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Inleiding 
 
De Stuurgroep Engelermeer, bestaande uit de gemeentes ’s-Hertogenbosch en Heusden, 
Staatsbosbeheer (SBB), het Waterschap Aa en Maas, de Wijkraad West en de Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven (BREB) heeft zich uitgesproken vóór het behoud van de natuurwaarden 
van en rond het Engelermeer en die zo mogelijk nog wat te vergroten, mede gelet op de 
plannen voor een nieuwe (oostelijke) randweg Vlijmen en de onderdoorgang onder de A59 
om de Moerputten/Gement/Zooislagen  te verbinden met de Maas via het agrarisch gebied 
tussen de Haverlij en Vlijmen tot aan de Maas bij Bokhoven.  
  
Op 22 april 2015 heeft de BREB een bijeenkomst (‘Wijktafel’) georganiseerd om met de 
gemeente ideeën uit te wisselen en te kijken wat wel en niet haalbaar was1. Tijdens die 
Wijktafel kwamen vele ideeën naar voren, die natuurlijk niet alle direct of zelfs op termijn 
haalbaar zijn. De gemeente heeft toen aangegeven dat ‘alles kan’, maar dat de aandragers 
van de ideeën wel met een indicatie voor de financiering moesten komen, privaat of uit 
daartoe geschikte financiële middelen van andere overheden.  
Bij dat min of meer ‘overlaten aan de markt’ of – anders gezegd – eigen middelen en 
initiatieven van burgers, staat voor de BREB voorop dat het Engelermeer een water annex 
natuurgebied is dat past in de Groene Delta en stapsgewijs verder wordt ontwikkeld. Die 
ontwikkeling blijft het risico van kwetsbaarheid in zich houden. Het Engelermeer is het 
grootste meer binnen de gemeente met bijzondere natuurwaarden dat toch dicht tegen de 
stad aan ligt! ’s-Hertogenbosch heeft veel historisch te bieden, maar juist de combinatie met 
‘alle groene vingers’ maakt ’s-Hertogenbosch zo aantrekkelijk. 
 
De overkoepelende visie van de BREB is daarom dat we de aanwezige natuurwaarden 
behouden en  verbeteren. Die wens komt overeen met die van de Stuurgroep Engelermeer 
om vooral zuinig te zijn op de aanwezige natuurwaarden. Tenslotte is het gebied onderdeel 
van een aantal ecologische beleidsnota’s op verschillende niveaus: 

1. Natura 2000 gebied met de Moerputten, Vlijmens Ven en het Bossche Broek 
(Europees niveau). 

2. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in noord-zuid richting (nationaal niveau). 
3. De Groenblauwe Mantel in oost-west richting (provinciaal niveau). 
4. De Groene Delta; robuuste groenstructuur rond ’s-Hertogenbosch (gemeentelijk 

niveau). 
 
Op pagina 10 van het Ontwikkelkader zie Meer van het Engelermeer! 2 wordt naar die 
ecologische beleidsnota’s verwezen. 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Verslag visie avond Engelermeer, 22 april 2015 in De Engelenburcht, Heuvel 18 Engelen 
 
2 https://www.s-hertogenbosch.nl/ fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/ 

Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/%20fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/%20Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/%20fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/%20Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf
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Inrichting 
 
De Europese, Nationale, Provinciale en Gemeentelijke beleidsnota’s geven een visie over de 
inrichting van het gebied. Daarin past een rand groen aan de westzijde van het Engelermeer, 
deels in de oever en deels aan de buitenkant van het voorziene wandelpad rond het meer. 
Binnen die visie past ook een extensieve recreatieve functie.  De visie sluit ook aan bij de 
oude gemeentelijke meentgronden waarop een aantal agrariërs reeds heel lang hun 
bedrijven exploiteren en naar de BREB hoopt nog lang willen en kunnen continueren. En het 
sluit aan bij de ideeën omtrent de inpassing van de oostelijke randweg bij Vlijmen en de 
relatie naar de Moerputten (door een onderdoorgang onder de A59 daarmee verbonden), 
de verbinding met het Vlijmens Ven en de Sompen en Zooislagen tot aan de Maas bij 
Bokhoven. 
 

 
Bron afbeelding:  
https://issuu.com/hooge-heide/docs/routekaart_engelermeer 

Tijdens de wijktafel in april 2015 
presenteerde landschapsarchitect 
Mirjam Baerveldt  van de gemeente  
‘s Hertogenbosch de volgende visie. 
Intensieve recreatie, zoals uitgebreide 
land- en waterrecreatie, is geen optie 
voor invulling van de activiteiten 
rondom het Engelermeer.  
Kortom:  geen jetski’s en 
popconcerten. Wel mag er op het 
strand gerecreëerd worden, gevaren 
met motor en mag men er wandelen 
en picknicken. Er komen geen 
woonboten, geen motorboten of 
‘cruisers’ - waar ooit sprake van was - 
en geen woonbebouwing. De 
hoofdcriteria voor nieuwe initiatieven 
zijn dat er geen lawaai mag worden 
gemaakt, dat de initiatieven 
hoofdzakelijk gericht moeten zijn op 
buitenactiviteiten, zo dat er gebruik 
gemaakt kan worden van het water of 
van buitengebied/natuur. Er is een 
beperkte hoeveelheid bebouwing of 
‘infra’ toegestaan. 

 
Het plan moet ook financieel haalbaar zijn met eigen geld van de initiatiefnemer of met door 
de initiatiefnemer zelf geregeld geld of geschreven voorstel voor subsidie. Tot slot moet er 
gekeken worden naar de beschikbaarheid van de gronden en moet het in het 
bestemmingsplan passen.  
De gemeente stelde een fasegerichte aanpak voor en wil ervan uitgaan dat als er zich kansen 
voordoen, dat deze dan ook gegrepen kunnen worden. Begin met het behouden van 

https://issuu.com/hooge-heide/docs/routekaart_engelermeer
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bestaande functies, tenzij ze een ander gewenst gebruik frustreren. Ontwikkel een ‘rondje’ 
Engelermeer, een pad voor wandelaars en sporters, en versterk landschappelijke waarden. 
In 2010 heeft het gebied al een verbetering of versterking ondergaan met onder meer de 
aanleg van wandelpaden, een vlonderpad, bruggetjes en een speelbos. Hierdoor werd het 
gebied aan de noordoostkant een stuk toegankelijker.  
Een ‘rondje Engelermeer’ is mogelijk nu de zandwinning van Boskalis aan de noordkant van 
het meer is gestopt. Wel blijft er tot 2020 een zanddepot op het Boskalisterrein. De 
doorgaande Engelenseweg aan de noordkant van het Engelermeer wordt, na aanleg van een 
oostelijke rondweg bij Vlijmen, afgesloten voor doorgaand autoverkeer en beperkt tot 
aanwonenden en fietsers. Daarmee is tevens een ‘fietsrondje’ Engelermeer gerealiseerd. 
 

 
Bron afbeelding:  http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/nl/activiteit/DvdA-Prijsvraag-2010 
 

De gemeente zou het Engelermeer mogelijk beter willen ontsluiten middels voldoende 
parkeerlocaties en – plaatsen. De BREB heeft daarop gereageerd dat er dan wel onderscheid 
gemaakt moet worden tussen intensieve recreatie (in principe aan de zuidkant bij het 
strandbad en de zeilsteiger) en extensieve recreatie, waar we geen auto’s willen stimuleren 
met een parkeerplaats, maar juist fietsers door er passende stallingsmogelijkheden te 
maken.   
Dan zijn er nog parkeerplaatsen bij het Engeler Visserspad en eventueel een parkeerlocatie 
aan de westkant van het meer. 
De BREB is tegenstander van een parkeerplaats bij Van Hoeckel en bij de Langekamp, waar 
dus juist  fietsers een voorkeursbehandeling zouden moeten krijgen. Ook de mogelijkheid 
van een extra fietsparkeerplaats bij de Meerheuvelweg is een serieuze optie. 
Het conceptplan van de gemeente is om het een en ander in de toekomst stapsgewijs te 
realiseren afhankelijk van de veranderende vraag van de recreant. 
 
 
 
 

http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/nl/activiteit/DvdA-Prijsvraag-2010
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Recreatie aan de zuidkant van het Engelermeer 
 
Als we de natuurwaarden willen handhaven en mogelijk verder ontwikkelen dan zijn er 
zowel mogelijkheden als onmogelijkheden, maar ook kansen en bedreigingen. 
 
De zuidkant van het Engelermeer  is het gebied dat conform het ‘bestemmingsplan 
buitengebied’ bestemd is voor sport en recreatie. Daarom heeft de BREB ook ingestemd met 
de vestiging van de Hondenschool Zoete Lieve. Ook de Watersportvereniging (WSV) 
Engelermeer en de Duikschool Lieven zijn daar actief als sportvereniging. Een gecombineerde 
kleed-, materiaal- en horecaruimte voor deze drie sportclubs zou een mogelijkheid en kans 
zijn de recreatieve kansen van de zuidkant te vergroten. De WSV Engelermeer heeft daar 
(vooralsnog) een onvoldoende en inbraakgevoelige opslagvoorziening. In korte tijd is er drie 
keer ingebroken en zijn waardevolle materialen ontvreemd. 

 
Bron afbeelding: www.zwemwater.nl  

Controle of sociale controle is in het 
zomerseizoen overdag gewaarborgd door 
de bezoekers van het strandbad met 
onder meer de naturistenvereniging. 
Door de bestaande cafetaria bij het 
strandbad  te combineren met een  
kleed-, materiaal- en horecaruimte voor 
de sporters zou de intensiviteit van 
aanwezigheid van mensen die controle 
op dit gebeid sterk verbeteren. 
De horecafunctie kan deels ook voor 
derden functioneren, zodat er ook buiten 

 
het zomerseizoen meer toezicht is en er een tussenstop voor bijvoorbeeld wandelaars en 
fietsers is.  
Er is verder veel animo om rond het gehele meer te wandelen, maar het gebrek aan een 
rustpunt , ook in de minder drukke perioden, lijkt mensen daarvan te weerhouden 
Ook is een voorstel gedaan om daar een restaurant te vestigen. De BREB vraagt zich af of dat 
economisch rendabel is.  
Wel moeten we waakzaam blijven voor eventuele plannen van een kapitaalkrachtige 
evenementorganisatie met een degelijk plan om zich te verbinden met één van de 
sportverenigingen en dan zal het wellicht moeite kosten om daar tegenstand aan te bieden 
op basis van eerder in de Stuurgroep Engelermeer bereikte overeenstemming op hoofdlijnen 
inzake de extensieve en intensieve recreatie. 
 
De zorgboerderij langs de A59 en bij de toegangsweg naar de parkeerplaats van het 
strandbad exploiteert een eenvoudige camping. Het idee om daar recreatiewoningen te 
vestigen roept de vraag op wat iets dergelijks toevoegt. Er blijft minder ruimte over voor de 
wisselende en tijdelijke passant/bezoeker van het gebied en bij  recreatiewoningen is de 
kans groot op lange tijd leegstand of verhuur. Er is wel gesuggereerd  dat er bij vast 
eigendom meer sociale controle is, maar de BREB heeft daar geen enkel vertrouwen in. 
De BREB geeft de voorkeur aan een stadscamping, die ook meer aansluit bij de 
natuurwaarden. Ook een manege en boerderijwinkel blijven mogelijkheden. 

http://www.zwemwater.nl/
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Recreatie aan de noordkant van het Engelermeer 
 
Het terrein van Staatsbosbeheer (SBB) met aangrenzend de ligweiden en de 
oeverzwaluwwand blijven voor extensieve recreatie. Naast de ingang bij het Engeler 
Visserspad zou de ontsluiting vanaf de Haverlij bij Van Hoeckel mogelijk verbeterd kunnen 
worden.  Maar dan wel gericht op die extensieve recreant, zodat fietsers en wandelaars het 
gebied daar ingaan en er geen autoparkeerplaats komt. 
 
De BREB heeft, na een voorzet van de Hengelsportvereniging (HSV) De Meer wel eens een 
voorzet gedaan over de inrichting van de oevers, maar is zonder meer tegen het aanleggen 
van meerdere stranden.  
De Hengelsportvereniging heeft een haventje aan de noordkant. Verplaatsen ligt niet zo voor 
de hand, want de haven is recent nog opgeknapt met steun van Defensie aan de 
Treurenburg. Bovendien blijven de vissers dan op voldoende en rustige afstand van zeilers en 
andere recreanten aan de zuidkant van het meer. 
De BREB heeft zich ook sterk gemaakt om de zwarte stern weer een kans te geven in het 
gebied en er zijn recent vlotjes uitgezet door de stadsvogeladviseur Rien van der Steen met 
hulp van de HSV De Meer.  

 
Bron afbeelding: www.zwemwater.nl 

Voor zowel de vissen als voor de 
(water)vogels zouden de oevers van het 
Engelermeer bij voorkeur moeten worden 
voorzien van randbegroeiing met riet, 
wilgen en dergelijke en moeten er niet 
maar overal strandjes komen.  Er zijn wat 
doorgangen van de ligweide aan de 
oostkant bij het terrein van 
Staatsbosbeheer naar het water gemaakt.  
 

 
Volgens de BREB stonden op één van de inrichtingsschetsen van de gemeente meerdere 
locaties t.b.v. parkeerplaatsen. De gemeente gaf als reactie dat het plan was om de die 
parkeerplaatsen niet direct aan te leggen, maar toekomstige mogelijkheden aangaf. Wij 
stellen ons op het standpunt dat het aantal parkeerlocaties uiterst beperkt moet blijven 
oftewel  vooral beperkt moet blijven tot de huidige locatie bij het strandbad. Een optie is wel 
het aanleggen van een voor fietsers voldoende, maar onbewaakte, extra 
stallingmogelijkheid. De grote groep recreanten kan naar de kant van het strandbad en de 
rest van het gebied is voor de liefhebber van wat meer rust en natuur. 
 
Sinds 2010 is het noordoostelijk gebied opengesteld voor wandelaars. Méér mensen kunnen 
zo kennisnemen van natuurelementen, maar er is helaas ook het risico van achteruitgang en 
verloedering. Zo kun je hier regelmatig loslopende (jacht)honden zien rondstruinen, zelfs 
daar waar toch een duidelijk aanlijngebod geldt.  
Dat laten loslopen is ook niet zonder gevaar voor hond en baas. In visvangsten wordt 
geregeld de ‘vislintworm’ aangetroffen. Honden die bij het meer van die visresten eten, 
kunnen daardoor worden besmet en zelfs hun baas infecteren. Meer over de vislintworm is 
te vinden op internet. 

http://www.zwemwater.nl/
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Eindadvies/Samenvatting 
 

 Intensieve recreatie bij het strandbad ten zuiden en deels ten westen van 
het Engelermeer. 

 Extensieve recreatie aan de noord- en oostkant van het Engelermeer. 
 Handhaving en uitbreiding van de natuurwaarden.   

 
Bron afbeelding: www.duikersgids.nl 

 

 Een wandelpad langs de noordkant van het meer moet veilig zijn. Het aanwezig 
zanddepot, de mogelijke zachte ondergrond, het gevaar van slib en drijfzand vereist een 
deugdelijke afrastering. Boskalis heeft zelf ook om veiligheidsgaranties verzocht. 

 De geplande nieuwe (oostelijke) randweg Vlijmen heeft een aantrekkende werking. Het 
meer is voor onbekenden beter zichtbaar en kan daardoor tot een toename van het 
aantal dagtoeristen leiden waar in de plannen geen rekening mee is gehouden.  

 De BREB is tegenstander van een (extra) parkeerplaats aan de noordzijde van het 
Engelermeer.    

 Parkeren moet passen in de visie van het zuidelijk gedeelte voor ‘intensief’ (levendige 
natuurrecreatie) en het noordelijk gedeelte voor ‘extensief’ (rustige natuurrecreatie)  
(Ontwikkelkader zie Meer van het Engelermeer!, p. 22).3 De scheidslijn tussen levendige 
natuurrecreatie en rustige natuurrecreatie op de plattegrond op p. 18  loopt veel meer in 
een oost-west richting, dan in een noord-zuid richting, zoals in de Stuurgroep 
Engelermeer is vastgelegd.  

 We moeten ons realiseren dat het gebied in het kader van ‘Howabo’ (Hoogwateraanpak 
’s-Hertogenbosch)4 een overloopgebied is, waar dus niet te hoge investeringen passen 
die kwetsbaar zijn daarvoor. 

                                                             
3 https://www.s-hertogenbosch.nl/ fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/ 

Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf 

 
4 MER Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HOWABO), Waterschappen AA & Maas en de Dommel,  

19 december 2008 (Arcadis, 110502/ZF8/3K8/201086/010)  
http://static.waterschapshuis.hosting.onehippo.com/mer-hoogwateraanpak-s-hertogenbosch.pdf 

http://www.duikersgids.nl/
https://www.s-hertogenbosch.nl/%20fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/%20Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/%20fileadmin/Website/Inwoner/Bouwen_wonen/Bestplannen/Onherroepelijk/%20Ontwikkelkader_zie_Meer_van_het_Engelermeer/visie_Engelermeer_versie_3_februari_2016_lage_resolutie.pdf
http://static.waterschapshuis.hosting.onehippo.com/mer-hoogwateraanpak-s-hertogenbosch.pdf

