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Dit alles vergt een kader op stedelijk niveau dat uitgaat

AANPAK

van de volgende vraag:

De hoofdstukken 1 en 2 vormen een inventarisatie van
de huidige situatie en kenmerken van de plassen op het
gebied van sport en recreatie, voorzieningen en natuur.

VRAAGSTELLING
Hoe kunnen de kwaliteiten en potenties van de
plassen beter worden benut voor sport/recreatie,
voorzieningen/faciliteiten en natuur? En hoe
kan een betere verdeling van deze functies en
activiteiten voor de verschillende plassen in
’s-Hertogenbosch worden georganiseerd?

In hoofdstuk 3 worden keuzes gemaakt. Bij elke plas
wordt een ontwikkelrichting aangegeven en hoe het
gewenste beeld van de toekomst kan worden bereikt:
Het kan zijn dat de plas prima voldoet binnen het grotere geheel en ook naar gebruik. Het kan ook zijn dat de
kwaliteiten beter benut kunnen worden en keuzes noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld om de plas te versterken met
nieuwe initiatieven of meer in te zetten op natuur, sport
en recreatie, voorzieningen of een combinatie hiervan.
De mate waarin dit gebeurt en de voortgang hiervan, is
mede afhankelijk een goede samenwerking tussen alle
betrokken partijen. Door krachten te bundelen kunnen
meer resultaten worden geboekt om onze rijkdom aan
water te vergroten.
Tot slot geeft hoofdstuk 4 een korte omschrijving van
stadsparken en horeca.
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1.2
OVERZICHT KENMERKEN VAN DE BOSSCHE PLASSEN
In onderstaande tabel zijn de kenmerken weergegeven en worden daaronder omschreven.

Kenmerken

Aantal bij de plassen

EIGENDOM
Eigendom gemeente

10

Eigendom gezamenlijk

1

Eigendom anders

3

OMGEVING
Landelijk

7

Stedelijk

7

Open vaarverbinding naar omgeving

3

SPORT EN RECREATIE
Vissport
Hengelsportverenigingen (gemeentelijk viswater

7

Verpacht viswater

7

Niet verpacht viswater

5

Zwemmen
Zwemmen C-categorie

2

Zwemmen D-categorie

2

Watersport
Jachthavens

2

Watersport-/zeilvereniging

6

Duik-/onderwatersportvereniging

2

Roeivereniging

2

Kanovereniging

2

Evenementen

8

:DQGHOHQ¿HWVURXWHV

14

Rondvaart- en sloepdiensten

5

NATUUR
Zandwinplas

10

Functie als waterberging

4

Waterkwaliteit als aandachtspunt

14

VOORZIENING
Horeca
Exploitant strandpaviljoen

1

Detailhandel
Exploitant strandpaviljoen
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1.3

EIGENDOM EN WET- EN REGELGEVING
RECREATIEF MEDEGEBRUIK

De gemeente ’s-Hertogenbosch is veelal eigenaar
van de plassen. Het Engelse gat, de Koornwaardplas
en de Zandvang (Brandse Plas) zijn niet in eigendom
van de gemeente. Staatsbosbeheer heeft samen met
de gemeente ’s-Hertogenbosch een gedeelte van het
Engelermeer in eigendom.
Voor alle plassen is wet- en regelgeving van toepassing.
Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het
recreatieve medegebruik zijn bijvoorbeeld de Europese
Zwemwaterrichtlijn, Recreatieverordening, Wet Hygiëne

:DQGHOHQ¿HWVVSRUW
Rondom de meeste plassen wordt gewandeld en/of
JH¿HWVW%LMHHQDDQWDOSODVVHQNDQQLHWYROOHGLJURQGRP
de plas gewandeld worden.
Evenementen
Diverse
verenigingen
organiseren
activiteiten,
evenementen en wedstrijden (zie bijlage 1 Evenementen
rondom de plassen).
1.5

(ZWEM)WATERKWALITEIT1 / STRANDBADEN
EN OPENLUCHT ZWEMMEN

en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(WHVBZ) en Flora en faunawet. Geen enkele van
de geïsoleerde plassen is aangewezen als KRW
waterlichaam (Europese Kaderrichtlijn Water; stelt eisen
aan waterkwaliteit). De Ertveldplas en de Zandvang

De plassen kunnen conform de Wet Hygiëne en Veiligheid
Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)

worden doorkruist door waterlopen met een KRW
doelstelling (Dieze respectievelijk de Aa).

Categorie C-zweminrichting

Vanwege de toenemende activiteiten op het water kan
er indien nodig, wet- en regelgeving opgesteld worden
om het gebruik van het openbare water beter te kunnen
reguleren.
1.4

SPORT- EN RECREATIE FUNCTIES

Hengelsport
In de gemeente ’s-Hertogenbosch is ongeveer 80%
van de plassen in haar eigendom verpacht aan
hengelsportverenigingen. De overige 20% is vrij-viswater.
Iedereen mag gebruik maken van het vrije viswater,
hiervoor is het gemeentelijke formulier “schriftelijke
toestemming van de rechthebbende” in te vullen en mee
te nemen. De gemeente werkt aan het nieuwe beleid
voor de hengelsport.
Watersport
Er zijn meerdere zeil-/watersportverengingen, waaronder
een SUP (Stand Up Paddling) vereniging. Daarnaast
worden er rondvaarten georganiseerd en kan men

worden ingedeeld in een categorie C-zweminrichting en
een categorie D-zwemgelegenheid.

Bij een C-categorie geldt het houden van toezicht,
een bemande EHBO post, voldoende waterkwaliteit
FRQIRUP (8 =ZHPZDWHUULFKWOLMQ  HHQ YODN DÀRSHQGH
RQGHUJURQG ]RQGHU NXLOHQ DDQZH]LJKHLG YDQ GULMÀLMQHQ
en waarschuwingsborden (zie hiervoor het Handboek
Zwemwater 2012 van de provincie). De provincie is
toezichthouder van de WHVBZ. De Provincie controleert
regelmatig de waterkwaliteit en of de eigenaar van het
water aan de criteria voldoet. Een horecagelegenheid of
toiletten zijn niet verplicht.
Het inrichten en beheren van een categorie
C-zweminrichting vereist van de gemeente (of andere
beheerder) continu een aanzienlijke inspanning en
investering. De strandbaden Oosterplas en Engelermeer
voldoen aan de categorie C-zweminrichting. De
gemeente heeft voor deze twee strandbaden toezicht- en
calamiteitenplannen tijdens het strandseizoen (15 mei tot
15 september). Bij warm weer ontvangen de twee baden
samen tot wel 10.000 bezoekers per dag. De kosten van
een categorie C-zweminrichting bedragen ongeveer €
100.000 per jaar per plas.

sloepen huren. Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ook
jachthavens. Naast deze vormen van georganiseerde
watersport, wordt er ook op individuele basis veel gebruik
gemaakt van de wateren voor varen, kanoën, roeien,
zwemmen etc. Bij voldoende ijsdikte wordt op een aantal
plassen geschaatst in georganiseerd en individueel
verband. Er is een breed scala aan activiteiten op en
rond een aantal plassen.
1

Per 2019 gaat mogelijk de regelgeving voor beheer en inrichting van formele zwemwateren,
de indeling van zwemwater categorie C en D veranderen.
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Categorie D-zwemgelegenheid
Bij een categorie D-zwemgelegenheid is geen toezicht,
JHHQ(+%2HQJHHQRI¿FLsOHFRQWUROHRSZDWHUNZDOLWHLW
(ULVZHOHHQGULMÀLMQHQHHQVFKRQHERGHPGLHJHOHLGHOLMN
DÀRRSW &DWHJRULH ' LV LQ WHJHQVWHOOLQJ WRW FDWHJRULH &

1.7
ECOLOGIE EN KLIMAATNEUTRAAL
In het kader van het plassen onderzoek van het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
en de Provincie Noord-Brabant zijn het Engelermeer,
de Ertveldplas, Rosmalense Plas en Noorderplas

geen formele zwemgelegenheid. De Zuiderplas en de
Groote Wielenplas zijn van categorie D.
Voor alle plassen, dus niet alleen de zwemplassen,
geldt dat blauwalg kan optreden en dat er kans is op

bemonsterd. De rapportages geven een eerste indruk
van de ecologie van de oevers, diepe- en ondiepe
plassen.

botulisme en zwemmersjeuk. Hiervoor is tot nog toe
geen gegarandeerd werkzame oplossing bekend. De
grootte, doorstroming en de waterkwaliteit zijn van
invloed op het risico. Naar aanleiding hiervan heeft
de gemeente ook een werkwijze opgesteld om met dit

De Groene Delta
De Groene Delta is het beoogde netwerk van
groengebieden in en rond de stad. Naast natuurgebieden
als Het Bossche Broek, Diezemonding en Kanaalpark

risico om te gaan. Bij een bepaalde mate van blauwalg
mag niet worden gezwommen. Het oplossen van
waterkwaliteitsproblemen vereist maatwerk en is beperkt
mogelijk.

maken ook parken en plassen hier onderdeel van
uit. De plassen herbergen in meer of mindere mate
natuurwaarden. De meeste plassen in ’s-Hertogenbosch
zijn diepe plassen. De natuurwaarden bevinden zich

1.6

WATERDIEPTE EN WATERPEIL

In het verleden is een aantal malen onderzocht of het
haalbaar was om een aantal plassen (o.a. Koornwaard,
Ertveldplas, Rosmalense plas) minder diep te maken.
Achterliggende gedachte was dat het diepe water
weinig (ecologische) waarde heeft en dat hier, met een
afdichting, vervuilde grond geborgen kan worden.
De Rijksoverheid heeft de “Handreiking voor het
herinrichten van Diepe plassen” vastgelegd in de
ministeriele circulaire Herinrichting Diepe plassen (nr.
20128, 24 december 2010). Ook het waterschap refereert
hieraan in haar Keur. Daarin stelt het waterschap (2015)

vooral in de ondiepe delen, de oevers en het groen er
omheen. Door het extensiveren van het beheer van
het groen, uitbreiden van oevers door verlaging van
PDDLYHOG HQ YHUÀDXZHQ YDQ GH RHYHUV YDQ GH SODV
worden de natuurwaarden verhoogd. De plassen
spelen vrijwel allemaal een rol in de verbinding tussen
natuurgebieden of migratie van soorten. Meeliften met
andere functies is vaak kansrijk in het kader van de
locatie of gebiedsontwikkeling.
De plassen hebben drie soorten ecologische waarden: de
waarden van het oppervlaktewater, van de overgang van
nat naar droog en de waarden van de (landgebonden)
natuur rondom de plassen. Een geleidelijke overgang

dat het minder diep maken van de plassen met een
natuurfunctie in beginsel niet is toegestaan, tenzij het
leidt tot een functieverbetering van de plas en vanuit
oogpunt van de stabiliteit van de waterkering.

van nat naar drassig, naar vochtig naar droog biedt
OHHIUXLPWH YRRU ZDDUGHYROOH ÀRUD HQ IDXQD 'DDUQDDVW
draagt het bij aan verbetering van de waterkwaliteit,
door de zuiverende werking van de planten. Ook is het
OHHIJHELHG YRRU ZDWHUÀRUD HQ ZDWHUIDXQD ,Q KHW NDGHU

Op een groot deel van de plassen wordt het waterpeil
nagenoeg constant gehouden door de inlaat of uitlaat
van water, voor zover dat beschikbaar is.

van het bestaande gemeentelijk oeverplan liggen er
kansen om oevers om te vormen tot natuurlijkvriendelijk.
De gemeente streeft ernaar Klimaatneutraal te zijn in 2050
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Een deel van de plassen (o.a. Ertveldplas, Zandvang,
Zuiderplas en Engelermeer) fungeert ook als
waterberging bij hoogwater waardoor het waterpeil
NDQ ÀXFWXHUHQ 'H]H EHUJLQJ YHUPLQGHUW GH NDQV RS

(zie Klimaatprogramma 2016-2020). In het kader daarvan
is het mogelijk dat de plassen, gelet op hun kenmerken,
een bijdrage kunnen leveren aan energievoorziening
bijvoorbeeld met warmte- en koudewinning of drijvende

overstromingen en wateroverlast. Bij plassen waar het
SHLO QLHW ÀXFWXHHUW NDQ LQ GURJH SHULRGHQ HQ GXV HHQ
lager peil) de waterkwaliteit een punt van zorg zijn.

zonnepanelen of andere technieken.

1.8
HORECA EN GEBRUIK
Bij drie (zwem)plassen is er sprake van een zittende
exploitant, namelijk bij het Engelermeer, de Oosterplas
en de Zuiderplas. Alleen het paviljoen de Zuiderplas is
een tot horeca uitgegroeid gebouw met binnenruimte. Het

1.9
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Er zijn wellicht nog andere mogelijkheden waarvoor
de plassen een functie kunnen vervullen. Denk aan
drijvende zonnepanelen, warmte- en koude winning,
bouwen op het water (woningen, sportvelden) en nieuwe

strandpaviljoen van het Engelermeer en de Oosterplas
bestaan uit een loketfunctie en worden verhuurd als
detailhandel. Bij een uitgiftepunt of detailhandel is geen
binnenruimte.

vormen van (water-)sport. Trends en ontwikkelingen
laten dergelijke potentiele ontwikkelingen ook zien.

Voor exploitatie van horeca- en sanitaire voorzieningen,
tijdelijk of permanent, groot of klein, zijn diverse
vergunningen vereist, mits het bestemmingsplan dat
toestaat.

Binnen sport en recreatie ontstaan steeds meer nieuwe
vormen van sport en recreatie. Recreëren kan op tal
van verschillende manieren. De parken en plassen
worden steeds beter bezocht. Verkoeling zoeken in
het (natuur)water gebeurt steeds vaker. Verschillende
voorzieningen rondom de plassen en parken dragen bij
aan de verblijfsduur van de recreanten. Met betrekking
tot horeca is de hele dag kunnen eten en drinken in
gelegenheden een stijgende ontwikkeling. Consumptie
buiten de deur neemt toe. Nieuwe mobiele en/of tijdelijke
vormen van eet- en drinkgelegenheden, zoals pop-up
horeca en foodtrucks, zijn populair.
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De natuurwaarden van de Zuiderplas zijn vooral gekoppeld aan de rietzomen rondom de plas. Er worden relatief
hoge dichtheden bereikt van bijzondere vogels zoals de
kleine karekiet en rietgors. De ijsvogel broedt regelmatig
aan de rand van de Heemtuin. Visdieven zoeken regel-

ONTWIKKELINGEN
 De gemeente beraadt zich over hoe de exploitatie
van het paviljoen met horeca en sanitaire voorzieningen in de toekomst vorm kan krijgen.
 Permanente Peilverhoging ten behoeve van verdere

matig naar voedsel boven de plas. In bosjes en struiken
rond de plas broeden overwegend algemene zangvogelsoorten. Vermeldenswaardig hierbij zijn de nachtegaal
en matkop. Het gebied herbergt alleen algemene soorten

vernatting Bossche Broek – provincie in het kader
van Natura2000 is opgenomen in het vastgestelde
beheerplan. Daarmee zal ook het peil van de Zuiderplas stijgen. Dit heeft gevolgen voor de ligging van

dagvlinders en libellen. In de wintermaanden verblijven
er soms kleine groepen vooral kuifeenden.

de oeverlijnen en voor functies op en langs de oevers (steiger zeilvereniging, omvang strand, oeverbeschoeiing, grondwaterpeilen van sportvelden en
heemtuin etc.)
De boothaven en de steiger(s) bij de vereniging

RELATIE MET OMGEVING
Aan de westzijde grenst het natuurgebied Het Bossche



Broek met uitzicht op het historische centrum van de
stad. De Bossche Broek is onderdeel van Natura2000
gebied. Dit leidt tot randvoorwaarden (o.a. op basis van
wetgeving) aan activiteiten, inrichting en beheer. Het

]LMQ GDDUQDDVW GRRU GH JHPHHQWH JH¿QDQFLHUG 'H
vereniging huurt van de gemeente de haven en de
grond. Het clubgebouw is in eigendom van de vereniging. De gemeente neemt eventuele (volledige)

oppervlaktewater staat in verbinding met het Bossche
Broek aan de ene kant en de Pettelaarse Vaartgraaf aan
de andere kant. Peilophoging ten behoeve van verdere
vernatting Bossche Broek – provincie in het kader van
Natura2000 is opgenomen in het vastgestelde beheer-

privatisering in de toekomst in overweging.
NIEUWE VRAGEN
 De watersportvereniging Zuiderplas (zeilen, surfen,
kanoën en suppen) geeft aan dat de ruimte op de

plan. Het gebied is een belangrijke uitloop voor aangrenzende wijk Zuid en de medewerkers van de bedrijven op
Pettelaarpark. De Zuiderplas ligt goed ontsloten aan de
A2, ondanks dat het gebruik gericht is op de buurt, is er

Zuiderplas te klein is voor hun activiteiten en wil
graag de plas vergroten.
Diverse ondernemers en geïnteresseerden (inclusief
de huidige exploitant) hebben ideeën voor de horeca



mogelijk ook aantrekking vanuit de regio.

De Zuiderplas sluit direct aan op Het Bossche Broek en
vormt de landschapsecologische schakel met de Dungense Polder. Deze verbinding is overigens vooral gekoppeld aan de natuurvriendelijk ingerichte sloot ten zuiden van de plas.



aan de Zuiderplas.
(HQLQLWLDWLHIQHPHUZHQVWRXWGRRU¿WQHVVDSSDUDWXXU
bij de Zuiderplas te realiseren.
Een stichting (i.o.) is met diverse stakeholders actief een visie voor het gebruik en ontwikkeling van
het gebied Zuiderplas en het Bossche Broek aan
het ontwikkelen. Vastgesteld is dat de verschillende
functies in het gebied elkaar nu weinig versterken.
De Zuiderplas en Bossche Broek liggen met de rug
naar elkaar toe. Er zijn verschillende ideeën om hier
de samenwerking in te zoeken. Op basis van een
initiatiefvoorstel wil men een traject doorlopen van
planvorming.
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Het park rond de Oosterplas wordt van de Aa gescheiden
door een dijk (formele primaire waterkering. Deze status
beperkt de mogelijkheden op en nabij deze dijk. De Oosterplas is hydraulisch relatief geïsoleerd, maar kan via
de sloot aan de noordwestzijde met een gemaal water

de andere kant van de A2 ligt bedrijventerrein De Brand
en het Maximakanaal met het Kanaalpark. Ten zuiden
van de Oosterplas ligt de oude Zuid-Willemsvaart, de
Poeldonk en een motorcrossterrein (aan de Meerse
Plas). Het motorcrossterrein ligt in ’s-Hertogenbosch, de

afvoeren naar de Aa.

Meerse Plas ligt op grond van de gemeente SintMichielsgestel.

De kwaliteit van natuur rondom de plas is beperkt. De
natuurwaarden van de Oosterplas zijn vooral gekop-

De Oosterplas is vooral te beschouwen als een ecologi-

peld aan enkele rietzomen rondom de plas en de bossen rondom. Lokaal broeden er de kleine karekiet en
rietgors. Visdieven zoeken regelmatig naar voedsel boven de plas. In bosjes en struiken rond de plas broeden
overwegend algemene zangvogelsoorten. Vermeldens-

sche stapsteen langs de Aa

waardig is de groene specht. Daarnaast verblijven er
eekhoorns en zoekt er de meervleermuis naar eten. Het
gebied herbergt alleen algemene soorten dagvlinders en
libellen. In de wintermaanden verblijven er soms kleine



groepen vooral kuifeenden. Bijzonder is een standplaats
van Veldsalie. Veldsalie is een bijzondere plant met donkerblauwe bloemen die vooral voorkomt aan beek- en
rivierdalen.

ONTWIKKELINGEN
 In 2016 voert het waterschap werkzaamheden uit om
de dijk langs de Aa te versterken.






De gemeente neemt eventuele (volledige) privatisering in de toekomst in overweging.
Verhuizing hondenschool en uitbreiden van de parkeerplaatsen n.a.v. de bouw hockeyclub (tribune,
clubhuis en sportrestaurant).
De gemeente stelt visie Zuid-Willemsvaart op.
Er bestaat behoefte om de Stads Aa te ontwikkelen
als een groen, ecologisch lint door de stad die gebieden aan elkaar verbind voor ecologie en recreatie.
In het groene lint van de Aa is de Oosterplas een
belangrijke stapsteen.

RELATIE MET OMGEVING
Ten noorden en westen van de Oosterplas liggen woonwijken van Hintham en Aawijk. Ze is vrijwel direct ontsloten aan de A2 die langs de oostzijde ligt, dus goed be-

NIEUWE VRAGEN

reikbaar en van mogelijke betekenis voor de regio. Aan



Beperkt komen er verschillende vragen binnen voor
activiteiten op en rond deze plas.
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De natuurwaarden op en rond de Groote Wielenplas
zijn beperkt en vooral gekoppeld aan De Blokken; een
lokaal aanwezig natuurgebiedje met steile rand en eilandje. In De Blokken broeden bijzondere soorten o.a.
blauwborst, rietzanger, oeverzwaluw, dodaars en kluut.

2000 woningen bij. Op dit moment zijn bijna 2900
woningen opgeleverd. Aan de zuidzijde komen er de
komende paar jaar nog ongeveer 400 woningen bij.
Vanaf 2017 worden ook de woningen aan de noordwestzijde gebouwd. Dat gebeurt in twee buurten: De

De grote open plas is veel minder rijk aan vogels. Lokaal
broedt aan de randen blauwborst en net als in De Blokken kleine karekiet en rietgors. Het gebied van De Blokken herbergt algemene soorten dagvlinders en libellen.

Lanen en het Centrum. In het Centrum wordt ook het
GH¿QLWLHYH ZLQNHOFHQWUXP JHYHVWLJG 8LWJDDQGH YDQ
ongeveer 150 woningen per jaar, start over ongeveer
10 jaar de bouw van de noordoosthoek.

In de wintermaanden verblijven er soms kleine groepen
vooral kuifeenden, futen en aalscholvers. Lokaal groeit
er de grote pimpernel. In kwelslootjes nabij de Blokken
groeit de Dotterbloem. Dit is een in Nederland beschermde bloemsoort.




Er komt een brug tussen de Hoven en de Lanen
De Groote Wielenplas is onderdeel van het woonboten locatieonderzoek.

NIEUWE VRAGEN


RELATIE MET OMGEVING
Ten zuiden aan de plas liggen woonbuurten die zijn ingericht op het recreatief gebruik van het water, met aan-

Vanuit bewoners van de Groote Wielen is een groeiende behoefte aan horeca en sanitaire voorzieningen rondom de plas die het recreatief gebruik van
de plas ondersteunen. Er is een wensenlijst voor de

legsteigertjes en dergelijke. Ten noorden van de plas is
dit grotendeels nog niet vastgesteld. Dit ligt nog open als
bouwlocatie. Ten westen van de plas ligt het Maximakanaal en het Kanaalpark, met de Blauwe Sluisweg als
lichte barrière.

inrichting van de openbare ruimte en een betere inrichting van het strand en oevers van de plas vanuit
de wijk.
Er is een burgerinitiatief voor het creëren van een
ontmoetingsplek inclusief horeca en sanitair voor

De Groote Wielenplas inclusief De Blokken vormen een
potentiële schakel tussen Kanaalpark en de polder tussen Rosmalen en Oss. Natuur- en watertuinen in de





woonwijk dragen ook bij aan de biodiversiteit.
ONTWIKKELINGEN
 De Groote Wielen is een wijk in aanbouw. Op basis
van het huidige bestemmingsplan kunnen er onge-



veer 4400 woningen worden gerealiseerd. Er komt
ook een winkelcentrum alsmede alle (zorg-onderwijs-sport)voorzieningen, die een wijk van deze omvang nodig heeft. De noordoosthoek van De Groote
Wielen heeft nu nog een agrarische bestemming.



Zodra de huidige bouwcapaciteit opgevuld raakt,
zal de noordoosthoek ook ontwikkeld worden als
woningbouwlocatie. Er komen dan nog ongeveer

wijkbewoners direct aan het water en bij Windkracht
5 (op het bastion) met een alcoholvrije horecavergunning.
Een andere initiatiefnemer wil iets betekenen voor de
recreanten bij de Groote Wielenplas met behulp van
een mobiele horeca-unit.
Een volledige wandel-/harlooproute met eenvoudige
sporttoestellen rondom de plas is een wens van de
bewoners.
De relatie met de omgeving is voor de Groote Wielenplas nog slecht aanwezig. Het opnemen van de
plas in het recreatieve netwerk kan er voor zorgen
dat de plas beter gaat functioneren en dat er meer
relaties ontstaan met omliggende gebieden als de
Rosmalense polder, Kanaalpark, maasuiterwaarden
en de Hooge Heide.
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RELATIE MET OMGEVING
De Rosmalense plas bedient door zijn ligging tussen
Empel, Groote Wielen, Rosmalen en Noord (weliswaar
met A2 als barrière) vele klanten. Sinds 2015 ligt het direct aan het Maximakanaal met het Kanaalpark. Met de




Bruistensingel aan de zuidzijde en A2 aan de westzijde is
het (ook regionaal) goed ontsloten.

Ondanks dat het water van het kanaal niet direct verbonden is met de Rosmalense plas, bestaat er voor
vogels een directe relatie als rust- of foerageergebied.
Daarnaast bestaat er een relatie met de sloot aan de
noordzijde die straks de scheiding vormt met het nieuwe
bedrijventerrein. Daarbinnen is veel ruimte voor groen
en water gereserveerd. De Rosmalense Plas vervult een
bescheiden functie tussen natuur in de stad (westzijde
A2) en het Kanaalpark.
ONTWIKKELINGEN
 Bij een gedeelte van de Rosmalense plas, is een
plek waar overlast wordt ondervonden van openbare
seks. De overlast is door handhaving verminderd,
maar het imago blijft wat negatief.

De Rosmalense Plas is onderdeel van het woonboten locatieonderzoek.
Het bedrijventerrein tussen de Groote Wetering en
bedrijventerrein Empel Zuid komt in 2016 gedeeltelijk in ontwikkeling. In de toekomst beslaat het bedrijventerrein de gehele westzijde van de Rosmalense
Plas langs de Grote Wetering.
Naar aanleiding van onderzoek (2014 en 2015) wordt
overwogen ter verbetering van de waterkwaliteit om
delen van de oevers af te schermen van recreatie,
om de natuurwaarde van het gebied te verhogen.

NIEUWE VRAGEN



Het (Fletcher) hotel heeft uitbreidingsplannen om het
bedrijf meer aan de plas te koppelen.
Er is een initiatief voor het ontwikkelen van een horecavoorziening. De gewenste locatie is de noordkant
van de plas (tussen Empelseweg en Lunerkampweg). Dit is wellicht te combineren met de wensen
van het hotel.
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De Ertveldplas is een belangrijke schakel in het ecologische netwerk. De Dommel en de Aa komen beide uit op
de plas. Beide zijn ecologische verbindingszones en in
het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

te voor zoogdieren (bever, otter e.d.) en vissen (winde,
serpeling, ‘prikken’ e.d.). De Ertveldplas maakt deel uit
van het (toekomstige) Natuur- en recreatiepark Diezemonding. De Ertveldpolder sluit direct aan op de plas
en is grotendeels ingericht als natuurgebied met kreken,

RELATIE MET OMGEVING
Vanuit de stad liggen directe verbindingen tussen centrum en buitengebied via de oude Zuid-Willemsvaart,
de Aa, de Stadsdommel en de Dieze. De Ertveldplas is

wielen, moeras en een parkachtig landschap.

daarin een rustpunt. De Ertveldplas staat via de Dieze
in verbinding met de rivier de Maas. Bij hoogwatersituatie op de Maas, kan het waterpeil van de Ertveldplas tot
ca. 4,80 m + NAP stijgen. De Ertveldplas is via de Dieze
ook direct verbonden met het Engelse Gat. Aan de zuidoostzijde is de plas verbonden met het bedrijventerrein
De Rietvelden, het Veemarktkwartier (Brabanthallen en
Gruyterfabriek) en de Binnenhaven (centrum).
FREE nature beheert een deel van de gronden aan de
noordzijde van de Ertveldplas en de Ertveldpolder met
grote grazers, half wilde paarden en runderen.

ONTWIKKELINGEN
 De woonboten liggen in de hinderzone van het in-



dustriegebied. Er is een woonboten locatieonderzoek gaande.
De Ertveldplas speelt mogelijk een rol binnen de visie op de (oude) Zuid-Willemsvaart, de Spoorzone
en/of de Diezemonding.

NIEUWE VRAGEN
 In de Diezemonding en dus ook de Ertveldplas hebben lokale betrokkenen gezamenlijk ambities voor
de verdere ontwikkeling van het landschap. Daarnaast willen zij samenwerken voor terugwinning van
grondstoffen en energie.

De Ertveldplas vormt vanuit natuur gezien de schakel
tussen Stadsdommel, Aa en Maas als onderdeel van de
Dieze. Het is onderdeel van een belangrijke migratierou-
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zien. Dat is een indicatie van een positieve ecologische
ontwikkeling. Het water van de Aa wordt in de loop van
de tijd schoner, en is nog steeds zeer voedselrijk.
De natuurwaarden van de Stenenkamer Plas en de Zandvang zijn gering. Het is een monotone, open plas met
weinig begroeiing langs de randen. Aan de zijde van het
Maximakanaal is recentelijk een natuurgebiedje ingericht
met ruigtes en slikjes (natuurcompensatie Waterschap).
Het trekt onder andere steltlopers en reigers aan. IJsvogel broedt in de omgeving van de plas (Bedrijventerrein De Brand en/of Stenenkamer Plas) en maakt soms
gebruik van de plas om te vissen. Visdieven zoeken er
regelmatig naar eten. Bijzonder is de aanwezigheid van

recreatief landschapspark rond het Maximakanaal. Ten
westen van de Zandvang ligt de A2, met daartussen de
Stenenkamer Plas, vanuit de A2 zijn beide plassen goed
zichtbaar. De recreatieve verbinding verbindt de binnenstad met landgoed de Wamberg en Maliskamp via de Aa
en de sluis over het Maximakanaal.
De Zandvang vormt de landschapsecologische schakel
tussen Aadal, Kanaalpark en de StadsAa.
ONTWIKKELINGEN
 Aan de zuidzijde van de Zandvang wordt verder ontwikkeling van het bedrijventerrein De Brand 2 verwacht.

een bewoonde beverburcht op de locatie van de uitbreiding van het toekomstige bedrijventerrein. Van de libellen
en dagvlinders komen alleen de meer algemene soorten
YRRU'HZHLGHEHHNMXIIHUKHHIWJHSUR¿WHHUGYDQGHVOLQ-



Vanuit de Visie op het Aa-dal (2016) wordt de Zandvang gekenmerkt als de poort tussen stad en land.
Hier ligt de wens om deze poort voor recreanten en
natuur aantrekkelijker en duidelijker te maken.

gerende uitstroom van de Aa op de plas. Bruin blauwtje
is aanwezig met een populatie aan de westzijde van de
plas. In de wintermaanden is de plas in gebruik bij relatief
kleine groepen eenden (kuif-, tafel- en krakeend), fuut,
knobbelzwaan en meerkoet.



Voor beide plassen ligt een wens om de ecologische
waarde te verhogen en delen van de plas te verondiepen, Daarnaast is er de wens om de steile dijk
aan de zuidzijde te versterken met een vooroever.
Vanuit waterschap Aa en Maas is er de behoefte te

RELATIE MET OMGEVING
Ten zuiden van de Zandvang ligt bedrijventerrein De
Brand. Deze heeft in ambitie een groen en ecologisch
imago. Ook het Maximakanaal met Kanaalpark begrenst
de plas aan de oostelijke zijde. Net als de Rosmalense
plas ligt de Zandvang ruimtelijk binnen het ecologisch en



verkennen of de scheidingsdijk tussen de Zandvang
en de Stenenkamer Plas onderbroken (wateren verbinden) of verwijderd zou kunnen worden.
NIEUWE VRAGEN
 De Stenenkamer Plas en de Zandvang kennen geen
initiatieven.
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terrein Maaspoort en ten zuiden ligt de A59 met de afslag
naar Maaspoort en Orthen. Dit zou aantrekking kunnen
hebben vanuit de regio, maar valt niet zo op door het
bescheiden gebruik door de wijk en de bosschages langs
de A59.

ONTWIKKELINGEN
 Er zijn plannen om in het kader van groot onderhoud
het park rondom de Noorderplas op te knappen. Het
verwijderen van harde oevers kan hierbij een kans
vormen voor de ecologie als nieuwe kwaliteit.
NIEUWE VRAGEN


De Noorderplas kent geen initiatieven.
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RELATIE MET OMGEVING
Sinds 2015 is de Koornwaardplas verkleind door een
deel bij het Maximaalkanaal te betrekken. Het ligt zeer
gunstig in recreatieve zin tussen De Maas (rivierenroutes), het Kanaalpark en het uiterwaarden- en buitenge-

ONTWIKKELINGEN
 Tot ca. 2020, met de werkzaamheden aan het Maximakanaal, zal men nog bezig zijn met het minder
diep maken van de plas.
 Er zijn plannen van watersportvereniging Neptunus

bied aan weerszijden van de kerende Empelsedijk en
Gewande (dijk) met de waterrijke sfeer daarlangs (wielen). Ten zuiden van de plas wordt (dorps) gewoond en
staan wat agrarische bedrijven. Aan de overzijde van de

om vanuit de Industriehaven bij de Brabanthallen
naar de Koornwaard te verhuizen. De vereniging is
daar reeds aanwezig met een drijvend clubhuis.
De Koornwaardplas en de Diezemonding liggen in



Maas ligt Kerkdriel met ‘De Zandmeren’ in de gelijknamige wateren. Dit gebied heeft een grote jachthaven, museumhaven, een vakantiepark, horeca en een landrover
experience.
De Koornwaardplas is onderdeel van het netwerk van

het “Maasoeverpark”. Dat is een veelomvattend, regionaal gebiedsagenda tot 2050 met doorkijk tot 2100
waarin wordt gezocht naar kansen voor gebiedsontwikkeling in combinatie met waterveiligheidsmaatregelen om de Maas veiligheid te vergroten. In de

natuurgebieden en waterberging langs de Maas (oostwest) alsmede als uitloper van het Kanaalpark en of de
Rosmalense Aa (noord-zuid). De toekomstige ontwikkeling maakt dat de plas een belangrijke ecologische scha-

gebiedsagenda wordt naast waterveiligheid ook natuurontwikkeling, cultuurhistorie, bereikbaarheid en
recreatie meegenomen. Er zijn tot dusver geen concrete plannen voor de Koornwaardplas.

kel gaat vormen binnen dit netwerk.
NIEUWE VRAGEN


De Koornwaardplas kent geen initiatieven.
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RELATIE MET OMGEVING
De plas wordt aan de oostzijde begrensd door de A2
(met daartussen een bos in eigendom van de gemeente,
wat niet toegankelijk is). De plas ligt geïsoleerd tussen
A2, A59 en de woonbuurten De Donk en De Reit. Aan

ONTWIKKELINGEN
 Er zijn geen ontwikkelingen.
NIEUWE VRAGEN
 De Ploossche Plas kent geen initiatieven.

verbindingen met de omgeving is niet veel aandacht besteed, het is vooral voor de buurt.
In ecologisch opzicht ligt de plas geïsoleerd van het netwerk van natuurgebieden. De plas ligt wel bijna aan de
Rosmalense Aa waarbij het gezien kan worden als een
stapsteen in het ecologisch netwerk. Binnen het stadsecologisch netwerk neemt het net als vrijwel alle andere
parken en plassen in de stad echter wel een belangrijke
plek in als groter groengebied.
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netwerk neemt het net als vrijwel alle andere parken en
plassen in de stad echter wel een belangrijke plek in als
groter groengebied.
RELATIE MET OMGEVING
De plas ligt dicht tegen de binnenstad met rondom de
buurten De Muntel, De Vliert, Graafsebuurt Noord en
Hinthamerpoort. Aan de noordoostzijde zijn in 2014 drie
KRJHÀDWV 'H$PD]RQHV JHERXZGGLHLQPLGGHOVEHHOGbepalend zijn aan de plas. Het park ligt met haar zuidwesthoek vlak bij de Aa (langs het Muntelbolwerk).

ONTWIKKELINGEN
 Er zijn woningbouwplannen aan de oostzijde van de
plas.
 In het Prins Hendrik park is recent het bestaande gebouwtje aan de noordzijde van het park ingezet als
kleinschalig horecapunt.
NIEUWE VRAGEN
 Bootcamp


Verder geen initiatieven maar er wordt overlast erYDUHQ YDQ QDFKWYLVVHUV ¿HWVHUV HQ URQGKDQJHQGH
groepen.
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ONTWIKKELINGEN
 Ontwikkelingen aan de zuidzijde van de plas zullen
de druk op het gebied nog wel doen toenemen. De
hier gelegen voetbalvelden worden omgevormd tot
een woonbuurt (project Jan Sluyter). Het hemelwa-

NIEUWE VRAGEN
 Deze plas kent geen initiatieven, maar er wordt overlast ervaren van nachtvissers.

ter van deze nieuwe woonwijk op het Jan Sluytercomplex zal worden opgevangen in het IJzeren Kind.
Door de extra berging van regenwater uit deze toekomstige buurt zal het waterpeil in de plas iets meer
gaan variëren.
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ONTWIKKELINGEN
 Hier liggen geen mogelijkheden, omdat Defensie eigenaar is van de plas.
 Het Engelse gat is onderdeel van de Diezemonding;
natuurgebied in ontwikkeling.

NIEUWE VRAGEN
 Er zijn geen vragen of initiatieven voor deze plas.
Defensie zal ook geen openbaar gebruik toelaten.
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een grotere vraag van mensen naar verkoeling in en aan
het water en naar schaduw. Van de andere kant leidt
droogte tot een grotere kans op een slechte waterkwaliteit en een groter risico op blauwalg en andere problemen, waardoor zwemmen niet mogelijk is.

spraak met de omgeving, betrokkenen en initiatiefnemers verschillende scenario’s ontwikkeld op basis van
deze uitgangspunten.

Deze water-functies van de plassen maken het wenseOLMNRPELMGHLQULFKWLQJUXLPWHWHKRXGHQYRRUÀH[LELOLWHLW
Door bij ontwerpen bijvoorbeeld de mogelijkheid te behouden om het waterpeil in de toekomst te verhogen of

het strandje niet toegestaan. Omdat de klandizie van
een horecavoorziening zich zal toespitsen op de dagen
met mooi weer, zal er weinig in de kwaliteit/uitstraling van
zo’n voorziening kunnen worden geïnvesteerd. Mobiele

te verlagen (bv hoogteligging en constructie van steigers
en oevervoorzieningen).

horecapunten vormen een alternatief voor een permanente horecavoorziening nabij de plas. In het te realiseren winkelcentrum ontstaan wel mogelijkheden voor permanente horecavoorzieningen, met de mogelijkheid om
dit met uitzicht over de waterplas (en bijbehorend terras)

HORECA EN SANITAIRE VOORZIENINGEN
Bij een groei van het gebruik van plassen moeten ook de
voorzieningen daarop toereikend zijn en is het gewenst
structureel goede horeca en toiletvoorzieningen te hebben. Deze voorzieningen ondersteunen de sport en recreatiefuncties.

Bij de Groote Wielenplas is bouwen in de oever of op

te exploiteren.
Bij de Rosmalense plas kunnen op termijn passend bij
een toename van sport en recreatie activiteiten nieuwe
voorzieningen nodig zijn.

Mocht er sprake zijn van nieuwe voorzieningen bij de
plassen, dan geldt in algemene zin dat deze duurzaam
moeten zijn die enerzijds voldoet aan inhoudelijke- en
technische kwaliteitseisen (ook in de zin dat deze goed
aansluit bij het gebruik van de plassen). Anderzijds moeten deze in het seizoen voorzien in de behoefte van de
inwoners. Uiteraard moeten deze voorzieningen een ge]RQGH ¿QDQFLsOH EDVLV KHEEHQ HQ GXV JHVWRHOG ]LMQ RS

boten, watersport, scouting, roeien etc.).

de aanwezigheid van een sluitende businesscase, een
kostendekkende exploitatie zonder bijdrage van de gemeente.

Na de conclusies op stadsniveau volgen de conclusies
per plas voor de drie mogelijke bouwstenen (sport en recreatie, natuur en voorzieningen). Deze conclusies zijn in
onderstaande tabel en staafdiagrammen weergegeven.
In de tabel volgt na een korte omschrijving van de bouw-

Een aanzienlijke toename van voorzieningen is mogelijk
bij de Rosmalense Plas, Ertveldplas en de Koornwaard.
Daarnaast is een toename mogelijk bij de Zuiderplas en
de Groote Wielenplas. En in mindere mate bij de Noorderplas, de IJzeren Vrouw en de Zandvang.
Bij de Zuiderplas is behoefte aan kwalitatief betere voorzieningen om het gebruik en verblijf te veraangenamen.
Gezien het grote aantal betrokkenen, de complexiteit en
kwetsbaarheid van het gebied, de omvang van het aantal
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Bij de Ertveldplas is er ruimte voor groei van horeca en
sanitaire voorzieningen omdat hier veel sport en recreatie activiteiten plaatsvinden (beroepsvaart, rondvaart-

3.2

CONCLUSIES PER PLAS

stenen ook een samenvatting en conclusie voor verdere
aanpak per plas.
Om een goede vergelijking te maken zijn waardes benoemd op een schaal van 1 tot 4:
4 = uitstekend
3 = goed
2 = ruim voldoende

ideeën en initiatieven is een zorgvuldige aanpak nodig
om recht te doen aan de toekomst van het hele gebied.
De gevolgen voor het paviljoen, als de Bossche Broek
onverhoopt moet worden ingezet als overloop bij hoog

1 = voldoende

water, moeten ook meegewogen worden. De overweging
is er om bij een renovatie of eventuele nieuwbouw van
het paviljoen daarop te anticiperen (drijven, op palen,
waterschade etc.). Bij de Zuiderplas worden in samen-

ook in welke mate ten opzichte van elkaar. In de tabel
hierna is dat weergegeven.

De bovenstaande scores zijn bedoeld als middel om uit
te drukken waar veranderingen kunnen plaatsvinden en

Voorbeeld bij de bouwsteen voorzieningen: Een voldoen-

de score betekent dat de bouwsteen toereikend is voor
de huidige situatie op deze plas. Dus als er geen horeca
en sanitaire voorzieningen zijn dat wordt dat beoordeeld
met een voldoende. Een verandering van de andere
bouwstenen kan er toe leiden dat er meer voorzieningen

voor de huidige situatie op deze plas. Dus als er geen
sport en recreatie plaatsvindt kan dat worden beoordeeld
met een voldoende. Een verandering kan plaatsvinden
als er een hogere score wordt gegeven.
Voorbeeld bij de bouwsteen Natuur: Een voldoende sco-

nodig zijn en dus een hogere score gewenst is. Dan kan
de score veranderen van voldoende naar ruim voldoende (2), goed (3) of zelfs uitstekend (4).
Voorbeeld bij de bouwsteen Sport en recreatie: Een vol-

re betekent dat de bouwsteen toereikend is voor de huidige situatie op deze plas. Dus als er geen of nauwelijks
natuurwaarden zijn kan dat worden beoordeeld met een
voldoende. Een verandering kan plaatsvinden als er een

doende score betekent dat de bouwsteen toereikend is

hogere score wordt gegeven.
Tabel:
Overzicht van waardes per plas nu en in de toekomst

Plas

Sport en recreatie

Natuur

Zuiderplas

Versterking van sporten recreatie functies is
mogelijk.

Versterking van duurMogelijkheden zijn
veelal benut. Verbinding zame voorzieningen.
met het achterland is
goed. Verhoging van
het waterpeil biedt wellicht weer meer kansen.
Natuurvriendelijk beheer
van oevers langs de plas
en groenstroken kunnen de natuurwaarden
verhogen en de verbindende functies naar de
omgeving verhogen.

Van 3 naar 4

Van 3 naar 4

Van 3 naar 4

Versterking van sporten recreatie functies is

Investeren in natuuroevers en extensiveren
van groenstroken, bermen en sloten kunnen
de natuurwaarden en de
verbindende functie in
relatie tot de omgeving
verhogen. Maar er zijn
weinig mogelijkheden.
Daarnaast is de verbinding met het achterland
matig.

Versterking van de voorzieningen.

Groote

Wielenplas

mogelijk.

Van 3 naar 4

3 blijft 3

Voorzieningen

Van 3 naar 4

Samenvatting en conclusie
Het opstellen van een
ontwikkelkader waarbij
alle stakeholders bij
betrokken worden.

Versterking van alle drie
de bouwstenen.
Het opstellen van een
ontwikkelkader waarbij
alle stakeholders bij
betrokken worden.

Versterking van twee
bouwstenen, sport- en
recreatie en voorzieningen.
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Oosterplas

De plas is vol geprogrammeerd. Incidenteel
kan er iets bij.

Hier kunnen met enkele
ingrepen nog verbeteringen aangebracht
worden.

Voor de Oosterplas
geldt dat het niveau van
voorzieningen op orde
is. Incidenteel kan er
iets bij.

Nieuwe verzoeken zijn
eventueel zeer beperkt
inpasbaar en worden
integraal behandeld.

Verder investeren
in natuuroevers,
extensiveren van
graslandbeheer en
ruigtes en het variabeler maken van
bosopstand verhogen de natuurwaarden en de verbindende functie.

Rosmalense

Plas

Ertveldplas
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4 blijft 4

Van 3 naar 4

Versterking van sporten recreatie functies
is mogelijk: kansrijke
ligging voor uitbundige,
intensieve (sport-) functies.

Voorzieningen kunnen
Verbinding met achteraanzienlijk toenemen.
land is goed. Natuurbeheer op de gronden
tussen maximakanaal en
de plas zijn kansrijk.

4 blijft 4

Versterking van bouwsteen natuur.
Toelaten van functies
die levendige leisure en
outdoor activiteiten/ initiatieven (bv intensieve
sport en recreatiefuncties zoals waterskibaan)
die bij de andere plassen niet passen.

Van 2 naar 4

4 blijft 4

Van 1 naar 4

Versterking van twee
bouwstenen, sport- en
recreatie en voorzieningen.

Versterking van sporten recreatie functies is
mogelijk.

Hier liggen nog kansen,
met name aan de kant
van de woonboten. Als
deze weg zijn kunnen
daar de oevers aan de
natuur overgelaten worden.

Voorzieningen kunnen
aanzienlijk toenemen.

Betrekken bij visie van
de Zuid- Willemsvaart.

Van 3 naar 4

Van 2 naar 4

Van 1 naar 4

Versterking van alle drie
de bouwstenen.

StenenkamerPlas en Zandvang (Brandse Plas)

Huidige sport- en recrea- Hier liggen meer mogetieve functies voldoen.
lijkheden, eventueel in
combinatie met de doorbraak van de dijk naar
de Steenenkamer Plas.

Voorzieningen kunnen
toenemen.

Naast extensief, natuurvriendelijk beheer
liggen de kansen vooral
in het verder minder
diep maken van de plas,
waardoor een stelsel
van ‘kreekjes en eilanden’ ontstaat.. Versterken ecologisch functies,
wens voor herinrichting.

Noorderplas

Koornwaardplas

Van 1 naar 2

2 blijft 2

Van 2 naar 4

Versterking van sporten recreatie functies is
mogelijk, er zijn kansen.

Voorzieningen kunnen
De mogelijkheden, met
toenemen.
name aan de zuid – en
oostzijde zijn volledig
benut. Noordzijde weinig
mogelijkheden. Verdere
extensivering van oevers
rond de plas maken
vestiging van meer water- en moerasvogels
mogelijk.

Van 1 naar 2

4 blijft 4

Van 1 naar 2

Versterking van sporten recreatie functies is
mogelijk, er zijn kansen.

Moet zich aan de kant
van het Maximakanaal
nog ontwikkelen vanwege de activiteiten
m.b.t. de aanleg van het
Maximakanaal. Verder
meer aan de natuur over
laten is mogelijk.

Voorzieningen kunnen
toenemen.

van 2 naar 3

Van 2 naar 4

Van 1 naar 3

Afstemming in overleg
met de eigenaar het Waterschap Aa en Maas,
eventueel in combinatie
met omgeving (bedrijventerrein en Kanaalpark) of in combinatie
met Aa-dal.

Versterking van twee
bouwstenen, natuur en
voorzieningen.
Nieuwe verzoeken in die
bouwstenen zijn mogelijk inpasbaar en worden
integraal behandeld.

Versterking van twee
bouwstenen, sport- en
recreatie en voorzieningen.
Afstemming zoeken met
de eigenaar BV Koornwaard.

Versterking van alle drie
de bouwstenen, sport en
recreatie en natuur en
voorzieningen.
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Ploossche

Plas

IJzeren

Vrouw

IJzeren

Kind

Huidige sport- en recreatieve functies voldoen.
Het is een wandel en
verblijfpark.

Binnen het stadsecologisch netwerk: groen
gebied. Meeste mogelijkheden zijn benut.

Huidige voorzieningen
voldoen.

2 blijft 2

4 blijft 4

2 blijft 2

Versterking van sporten recreatie functies
is mogelijk. Wandel en
verblijfpark (met beperkt
zwemmen en watersport).

Binnen het stadsecologisch netwerk: groen
gebied. Daar kan nog
meer mee gedaan worden. Oevers en wellicht
water kunnen plaatselijk
anders ingericht worden.

Voorzieningen kunnen
toenemen.

Nieuwe verzoeken in die
bouwstenen zijn mogelijk inpasbaar en worden
integraal behandeld.

Van 1 naar 2

4 blijft 4

Van 1 naar 2

Versterking van twee
bouwstenen, sport- en
recreatie en voorzieningen.

Huidige sport- en recreatieve functies voldoen.
Het is een wandel en
verblijfpark.

Binnen het stadsecologisch netwerk: groen
gebied Meeste mogelijkheden zijn wel benut.

Huidige voorzieningen
voldoen.

Huidige bouwstenen
voldoen

1 blijft 1

4 blijft 4

1 blijft 1

Engelse Gat

Vanuit gemeente is een
aangepast natuurbeheer
van oevers en schiereiland wenselijk.

1 blijft 1
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Huidige bouwstenen
voldoen.

1 blijft 1

Gezien het gebruik en
eigendom van de plas
(Defensie) zijn er momenteel geen mogelijkheden.

1 blijft 1
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Noorderplas:
 Rommelmarkt in en bij de Noorderplas
 Santa Run rondom de Noorderplas
 Viswedstrijd Noorderplas
 Karper wedstrijden aan de Noorderplas


Wipe-Out activiteit (zeskamp-achtige afvalrace voor jongeren) bij het strandje aan de Noorderplas

Koornwaardplas


geen evenementen

Ploossche Plas:
 Kerstactiviteit rondom de Ploossche Plas
 Zeskamp bij de Ploossche Plas
IJzeren Vrouw:
 Hardloopevenement Park Run rond de IJzeren Vrouw
 Bootcamp-activiteit rondom IJzeren Vrouw






Introductieweek van Sociale studies van Avans Hogeschool rondom IJzeren Vrouw
Openluchtbioscoop in het Prins Hendrikpark
Brijmarkt op Koningsdag in het Prins Hendrikpark
Drie trainingslopen voor de Marathon rondom IJzeren Vrouw
Ontspanningsactiviteit rondom IJzeren Vrouw





Sponsorloop met sponsor-informatieve activiteiten in het Prins Hendrikpark
Spooktocht rondom IJzeren Vrouw
Digitaal Monument Event in het Prins Hendrikpark

IJzeren Kind
 geen evenementen
Engelse Gat
 geen evenementen
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