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Riet
Er wordt ingezet op rietontwikkeling, zowel op de grillig verlopende oever aan de polderzijde als in het water.
Het landmilieu herbergt nestgelegenheid en bescherming en wordt onderdeel van het rondje plas, struinnatuur.
De drijvende rieteilanden fungeren als golfbreker en verbeteren het fourageer- en leefgebied voor vogels en
vissen.
Wij willen daarmee aansluiting zoeken bij bestaande experimenten.
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1 Drijvend rieteiland (RWS Waterproeftuin 2009)
2 Rijswerk van wilgentenen, basis rieteiland
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Zandafgravingsactiviteiten

Plek toekomstig watersportpaviljoen: uitzicht naar alle kanten

Zwemplas (bestaand)

Zeil/surfplas (bestaand)

Recreatie (bestaand)

Natuurgebied (bestaand)
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Engelermeer
prijsvraag BAI
i.s.m. Buijsen Pennock Architecten
2010
Voorstel voor een innovatieve afwerking van een zandafgravingsplas, gecombineerd met een recreatievisie,
waarin onder meer de situering van een nieuw botenhuis. (Buijsen Pennock Architecten)
De polderplas: Het Engelermeer is gelegen in wat ooit het uitgestrekte kom- en oeverwallenlandschap langs
de Maas was. Nu is het gelegen tussen stad en ruilverkavelingspolder. Het nieuwe, grote Engelermeer
geeft uitdrukking aan die overgangssituering. Open naar de polder, intiem en besloten naar de stad. Plas en
oevers, water en land, worden opgevat als één samenhangend nieuw natuurgebied. Voor de recreant wordt
de nieuwe poldernatuur de onderscheidende kwaliteit ten opzichte van de bosplassen aan de zandkant van
‘s-Hertogenbosch.
Het nieuwe waterpaviljoen is gelegen tussen de compacte zwemplas en de ruime zeil-, surf-, kano- en visplas,
tussen de intensief gebruikte oevers en de rustige rietoevers, het vormt zowel het vertrekpunt als rustpunt
voor zowel de watersporter als de wandelaar.

Voorstel
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Hoogwatersituatie:
waterberging in plas
en westelijke
oever
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Landroutes
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Het rietlandschap bestaat uit 1) het landriet:
grillig van vorm en doorsneden met
geulen, en 2) het drijvend riet: eilanden van
wilgentenen.

Grondverzet op de westelijke oever:
verlagen van het maaiveld ten behoeve van
rietland, verflauwen oevers, aanleg talud
naast Engelenseweg.

Vaarroutes, rondjes op de plas
zwerven met de roeiboot of de kano, tussen
eilanden en vaste grond, ankeren en
picknicken op verscholen plekken
open water zeilcircuit, noord-zuid rak
open water windsurf

1 Natuurgerichte recreatie
2 Recreatie in de natuur
3 Recreatiekern: intensieve recreatie

Engelermeer als kern en verbinding in de Groene Delta

Maas

Dieze

Polder van Bokhoven

De Woerd
Sompen en Zooislagen

Groot Meer van Engelen

Corridor A59
Moerputten

Landroutes, rondjes rond de plas
blauw		
rietroute, verscholen zwerven door het riet
groen		
route riviernatuur: halfopen landschap met
		
oude landschapselementen en hoge
		
natuurwaarden
geel		
gemakkelijke wandelpaden voor iedereen
		
bereikbaar
rood		
fietspad
grijs		
auto’s
stippellijn zwart
drijvende steigers

