
 
  

Engelen, Bokhoven en Haverleij, 
Ontwikkeling met aandacht voor Wonen, 

Welzijn en Leefomgeving 
 

Fietstocht bij gelegenheid van het 
bezoek van burgemeester en 

wethouder aan Engelen, Bokhoven en 
Haverleij 
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Welkom bij de fietstocht ter gelegenheid van het bezoek van burgemeester Mikkers en 
wethouder Geers aan Engelen, Bokhoven, Haverleij, op 31 augustus 2021. 

Het thema van dit bezoek is: 

Engelen, Bokhoven en Haverleij, Ontwikkeling met aandacht voor Wonen, 
Welzijn en Leefomgeving 

 
14.45 uur. Alle BREB leden, met fietsen (E-bikes) verzamelen bij de poort van het 
Engelerhart in Engelerpark.  
 

 
15.00 uur. (YVONNE) Ontvangst burgemeester, wethouder en ambtelijk secretaris. (Jack 
Mikkers, Roy Geers en Jane Pawiroredjo-de Jezus) 
 

15.15 uur. Vertrek per fiets naar Engelermeer via Engelerpark, Vutter en Haverleij naar 
fietspad langs de A59.    
YVONNE rijdt dit stuk met de burgemeester. 
 

Wij wijzen op de nieuwe mooie en veilige rotonde bij de Vutter met meer en grotere 
diversiteit aan bomen! 
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En vragen aandacht voor de bebording bij het Engelermeer. Op plaatsen te weinig 
zichtbaar  

15.30 uur. Aankomst parkeerplaats Engelermeer, aan de kant van Vlijmen, 
Meerheuvelpad. 
Wij gaan daar NAAST  het fietspad staan. (veiligheid) 

(JOHN) Kennismaking en toelichting situatie Engelermeer met boodschap: 
• Geen festivals, geen permanente festival locatie/relatie tot zeilschool. 
• Beleidsplan/visie document Engelermeer i.s.m. met gemeente. 
• Ontwikkeling van Voedselbos. 
• Bruggetjes 

Landtong bij Strandbad Engelermeer met recreatie 

Zeilkamp van WatersportVereniging Engelermeer  

15.40 uur. Vanaf de parkeerplaats fietsen we OM het meer naar Bokhoven. 
MARGO fietst dit stuk met de burgemeester 

Route: Meerheuvelweg, De Gemeint, Engelenseweg,  
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Al fietsend:  

Hondenschool Soetelieve in goede afstemming naar Engelermeer gebracht 

Zorgboerderij De Locatie als voorbeeld van kleinschalige initiatieven bij Engelermeer 

De Nieuwe Bossche Sloot voor afwatering van het gebied  

Omlegging kerosineleiding Defensie door Bokhovense polder en langs Engelermeer, 
achterin zichtbaar de windturbines van de Rietvelden  
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Caravanstalling en Paardenhouderij Engelerweg 4, zelfstandige ondernemingen direct 
gelegen aan het Engelermeer 

Doorkijk westzijde Engelermeer richting zandwinningsgebied Boskalis 

Wens om boomgroepen te herplaatsen langs deze Engelenseweg 
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Restanten zandwinning Boskalis (bouwkeet) en Plan Meer van het Engelermeer waarin 
de compensatie voor de zandwinning. 

Restanten zandwinning Boskalis, verroeste pijpleidingen en wandelpad 

Nieuw plan Engelermeer om agrarisch beheer om te zetten naar ecologisch 
natuurbeheer  

Bebording (NIEUW) Wandelpad Engelermeer; i.s.m. gemeente, Visit Brabant en 
Staatsbosbeheer;  
Route: Langekamp; Stopplaats 
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Concept nieuwe bord Engelermeer, te plaatsen in september 2021, samenwerking gem. Den 
Bosch, Bestuursraad, Staatsbosbeheer en Visit Brabant 

Zicht op bovenzijde Engelermeer,  graswandelpaden, beoogd gebied Voedselbos etc. 
 

 
Voorbeeld positieve benadering in bebording openbare gebieden nu ook bij Engelermeer 
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Vervolg route: via Daliënwaard, De Bellaard, Fietspad Hennenweide, (einde linksaf De 
Omloop) 
JOHN rijdt dit stuk met de burgemeester. 

• Door kasteel Daliënwaard  

• Langs kasteel Velderwoude; bewonersinitiatief voor vergroening en biodiversiteit 

• Knotwilgenlaan, meer bomen, wens: doorzetten langs de straat Hennenweide 

• Biodiversiteit, ooievaarsnest wordt vervangen ism bestuursraad 

Kasteel Dalienwaard 
 

Kasteel Velderwoude 
 

 
Prachtige oude Knotwilgenlaan, ihkv. meer bomen, wens: doorzetten langs de straat 
Hennenweide 

Route: linksaf op De Omloop en dan rechtsaf de Baronesse van Egmond weg (verlengde 
van de Steenbeemden) 
PHILIP rijdt dit stuk met de burgemeester 
Realiseren van enkele nieuwe extra kastelen aan de Steenbeemden i.r.t. duurzaamheid.  
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Route: Baronesse van Egmondweg;  
ROB rijdt dit stuk met de burgemeester 
Stop voor de kruising bij Bokhoven thv. de afvalcontainers. 

• Ondergronds brengen van de afvalcontainers (staat nog open in de afspraken met 
de Afvalstoffendienst) 

• Snelheidsmeters om 30km te realiseren; vervolgacties hierop afspreken 

• Voorgestelde verkeersdrempels in buitengebied (60km) niet gewenst door 
aanwonenden. Vervolgacties afspreken. 

• Windturbines Heusden in Bokhovense Polder. Vereniging tot Behoud Authentiek 
Bokhoven (VerBAB) opgericht om namens de Bokhovenaren de communicatie te 
voeren.  

Ondergronds brengen van de afvalcontainers (staat nog open in de afspraken met de 
Afvalstoffendienst) 

Snelheidsmeters om 30km te realiseren; vervolgacties hierop afspreken 

Windturbines Heusden voorzien in Bokhovense Polder. Vereniging tot Behoud 
Authentiek Bokhoven (VerBAB) opgericht om namens de Bokhovenaren de communicatie 
te voeren.  
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Route: Bij de kruising in Bokhoven rechtsaf de Gravin Helenastraat in, de 
(BIODIVERSITEITSROUTE) daarna via de Groensteeg naar de Corneliusweg voor bezoek aan 
Skatebaantje, bankje boven op de dijk. 
MARGO fietst dit stuk met de burgemeester 

• Biodiversiteitsroute; afspraken tav. maaibeleid, bestekken en aannemers 

• Skatebaantje; bewonersinitiatief in 2019; ondergrond ligt nu nog de attributen! 

• Benkske; op een van de mooiste plekken van Bokhoven; door bestuursraad samen 
met Waterschap gerealiseerd; ook hier komt meer biodiversiteit, Honey-Highway; 

• Streven van de BREB naar 2 nieuwe bankjes per jaar voor meer wandelinitiatieven  
en ontmoeting. 

Biodiversiteitsroute; afspraken noodzakelijk tav. maaibeleid, maaibestekken en 
aannemers. Met Bewoners-in-Beweging bordjes ontwikkeld ter bescherming van 
geadopteerde bermen en boomspiegels 

Verftuin van Atelier de Heerlijkheid in Bokhoven, opbrengst behalve natuurlijke verf een 
grote bijdrage aan de biodiversiteit 

Twee insectenhotels ontwikkeld voor meer biodiversiteit, samen met studenten van HAS 
en de kinderen van Antonius Abt en De matrix 
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Skatebaantje; bewonersinitiatief in 2019; ondergrond ligt nu nog de attributen erop! 

Bokhovens Benkske; streven elk jaar 2 nieuwe bankjes erbij voor meer ontmoeting en 
stimuleren wandelen en beweging! 

 
Route: via Sint Corneliusweg naar Graaf Engelbertstraat naar het kerkje van Antonius Abt. 
PHILIP rijdt dit stuk met de burgemeester         
16.20 uur. Op bezoek bij voormalig pastoor Xaveer van der Spank en kandidaat-
bestuurslid BREB Jan van Heijningen. Over de bomen bij de kerk.  
Gesprek en koffie en of fris (bij voorkeur buiten in de tuin)!  

Over de bomen bij de kerk 
 

16.50 uur. Route; Driekoningen plein;  
MARGO fietst dit stuk met de burgemeester 

• Minicamping Bokhoven 
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Kamperen in de natuur in Bokhoven aan de Maas 

 
17.00 uur.  Daarna fietsen we verder richting Engelen;  
JOHN rijdt dit stuk met de burgemeester 
Route: Bokhovense Maasdijk en even later via Kastelen(fiets)pad doorsteek naar De 
Omloop 

• Expliciet wijzen op het lange proces en de noodzaak om een fietsstraat te maken 
van de huidige verbinding.  

• Wijzen op in aanbouw zijnde kastelen Heesterburch en Oeverhuijze. 

Een fietsstraat op de 
Bokhovense Maasdijk en Graaf 
van Solmsweg ter bescherming 
van dit prachtige gebied is hier 
absoluut noodzakelijk! 
Gemotoriseerd verkeer dient 
hier zo veel mogelijk te worden 
geweerd! 

Kasteel Heesterburch in aanleg 

Kasteel Oeverhuijze in aanleg 
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Route: Stop bij Kasteeltuin Haverleij MARGO: 

• Samenwerking met bestuursraad voor Kasteeltuin Haverleij, Schooltuin, ecologisch 
beheer, 

• Realisatie waterpomp op zonne-energie 

• Graswandelpaden 

• Buitenlesplaats en rust en ontmoetingsplek voor wandelaars 

Samenwerking BREB met Kasteeltuin Haverleij, Schooltuin, ecologisch beheer 

 
Realisatie waterpomp op zonne-energie 

 
Route: door kasteel Haverleij terug naar de Bokhovense Maasdijk 

• Wijzen op de Herberg en het wijk(klas)lokaal voor Biodiversiteit.  

• Wijzen op Jeu de boules baan (mogelijke locatie) 

Met Bewoners in Beweging ontwikkelde Herberg Haverleij in leegstaande BSO-ruimte 
van KC Antonius Abt in ‘t Slot 

 
17.20 uur. Over de Bokhoven Maasdijk (max 30 km per uur) verder op weg naar Engelen. 
JOHN fietst hier met burgemeester 
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Route: Tot bij de afslag Schoolstraat 

• Verkeersnelheid 30 km  

Vanwege onduidelijkheid zone 30 km dit ook aangeven op het wegdek 

Route: over de dijk verder naar de ligplaats voor boten JOHN 

• Handhaving walstroom  

Overlast van aggregaten wordt weggenomen door aangelegde walstroom 
 

 
Bord met verbod is duidelijk, helaas nog niet duidelijk genoeg voor alle schippers…. 
 

 
Route: door naar de Achterstraat. 

• Plek voor het beeldje van de hervormde kerk JOHN 

• Plein Engelburcht mbt. Woonvisie YVONNE 

• Bezoek aan de RK Sint Lambertus kerk waarvoor onderzoek loopt voor 
Herbestemming. PHILIP 

17.45 uur.  Presentatie in de kerk van het proces Herbestemming door voorzitter 
Kerkbestuur Denis Dartee. 



 14 

Locatie van het nieuwe beeldje bij de Protestantse Kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestolen beeldje dat nu wordt vervangen 

Pleintje met muren voormalige kerk bij Protestantse Kerk 
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RK Sint Lambertuskerk, bezoek en presentatie ihkv herbestemmingsplannen 

Engelenburcht en Pleintje aan de Achterstraat in Engelen 

Voormalig Blindeninstituut en Oorlogsmonument Achterstraat Engelen 
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Route vervolg: 
18.15 uur Vertrek naar Engelerhart. 
18.30 Buffet bij Engelerhart op het dakterras. 
18.30 - 20.00 uur Maaltijd en alle gelegenheid om met de bezoekers over diverse 
onderwerpen  van gedachten te wisselen, zoals: 

• Aanpassingen en behoud Engelerhart als centraal gelegen dorpshuis, 
ontmoetingsplek, activiteitenlocatie voor onderwijs, sport en recreatie in Engelen, 
Bokhoven en Haverleij. Presentatie John Cornelissen en Margo; Gekoppeld aan 
Wonen in de toekomst (woonvisie) 

• Vergroening JOHN 
• Duurzaamheid, PHILIP 
• Energietransitie. ROB zal de inspraak bij de molens bij de steenfabriek ter discussie 

stellen i.v.m. de eis 1000 m vanaf huizen in Den Bosch die niet gaat worden 
aangehouden. 

• Linie 1629, JOHN 
• 50-jarig bestaan, te vieren als dat coronavrij weer kan, PHILIP 

 

Natuurspeeltuin, sportvelden en plein bij kinderopvang bij Engelerhart 

 
Dank voor jullie bezoek en we praten er graag samen bij een volgende gelegenheid over 
verder! 
 
Bestuursraad Engelen Bokhoven 
31 augustus 2021 



 17 

Fietsroute door Engelen, Bokhoven en Haverleij, start bij Engelerhart 
 
 

 


