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Engelermeer
Landschappelijke verbinding en architectuur zetten Engelermeer op de kaart
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ambitieuze plannen

Door de zuid-westzijde van het gebied te vernatten, waardoor

om het Engelermeer te ontwikkelen tot een hoogwaardig

het meer een blauwe schakel vormt tussen de zuidelijk gelegen

natuur- en recreatiegebied. Om ideeën te verzamelen over

natuurgebieden als de Drunense Duinen en de noordelijk

de landschappelijke invulling van het gebied evenals voor

gelegen Maas. De rabattenstructuur met dijkjes en lagere

een multifunctioneel watersportpaviljoen, heeft het Bosch

natte delen geeft een herkenbaar identiteit. In de ecologische

Architectuurinstituut een prijsvraag uitgeschreven. Onder het

zone aan de oostzijde van het meer worden moerassige

motto Wandel, vaar, bouw en bewonder…

struingebieden met knuppelpaden voorzien. Door koppeling
van de verschillende waterpartijen, waar fluisterbootjes kunnen

Landschappelijke connector

varen, ontstaat hier een sfeer van een ‘kleine Biesbosch’. De

Het Engelermeer is samen met de kasteellandgoederen van

bosschages in de recreatieve zone worden uitgebreid en

Haverleij één van de vijf Bossche buitens. Deze natuurgebieden

aangevuld met andere soorten bomen en struwelen. Zo ontstaat

aan de rand van ’s-Hertogenbosch hebben elk een geheel eigen

een gebiedseigen arboretum, aangelegd in de vorm van

identiteit. Bijzonder is dat het buiten van Engelermeer/Haverleij

een Engelse landschapstuin. Een padenstructuur koppelt de

bestaat uit verschillende deelgebieden, losjes verspreid rond

gebieden aan elkaar. Toegevoegde objecten aan de waterkant

het meer. De afwezigheid van een heldere rondgang en een

- steigers, uitkijktorens, vogelobservatiepunten,… - moeten de

identiteit van de deelgebieden maakt dat het gebied als geheel

drie gezichten van de rabattenstructuur, de ecologische zone

niet leesbaar en beleefbaar is. Om het meer een centrale plek te

en het arboretum beleefbaar en begaanbaar maken. Door op

geven, dienen de losse eindjes aan elkaar geknoopt te worden

een landschappelijke en architectonische manier de overgang

oftewel de gebieden kunnen met elkaar worden verbonden met

van het water naar de achterliggende gebieden vorm te geven,

het Engelermeer als verbindende schakel. Hoe?

krijgt het Engelermeer een centrale ligging binnen de Bossche
buitens.

objecten

objecten recreatiepunt als groeimodel
Belevingsvol
Ook het watersportpaviljoen versterkt de beleving van het
landschap door zijn ligging op de rand van het water en de vaste
grond. Het paviljoen is een flexibel object dat door zijn slimme
programmatische en constructieve opbouw een sculptuur

knuppelpaden

vormt. Door zijn materialisatie sluit het paviljoen bovendien

padenstructuur

subtiel aan op de plek van water, riet en wilgen. Het paviljoen kan
gefaseerd worden gebouwd, beginnend met een botensteiger.

parkpaden

padenstructuur

dijkjespaden

Gestaag ontwikkelt de steiger zich tot een botenverhuurbedrijf,
een informatiecentrum, een startpunt voor wandelaars. Al
naar gelang de behoeften van het groeiende publiek kunnen

moeras bossages

faciliteiten
groen aan het gebouw worden toegevoegd, uiteindelijk zelfs
ontmoetingsruimten, vergaderzalen, horecagelegenheden en

park bossages

groen

lange houtwallen

Maas

een evenementenpodium. De constructieve opbouw bestaat
uit een structuur van houten verticale palen die als het ware

korrelige grens

worden geëxtrudeerd, de vlonders worden vloeren en daken
lta

Dieze de

met daartussen transparante gevels van glas, riet en vlechtwerk

en overgan
watervan deze lokale materialen
van gebieden
wilgentenen.
Door gebruik

gradient

en door de hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid is
het gebouw duurzaam. De uitklapbare gevelpanelen zorgen
voor een flexibele verdeling van binnen- en buitenruimten en

eilandjes en dijkjes

leiden tot een schitterend samenspel van weerspiegelingen,
Moerputten

schaduwen en lichtinval. Het transparante paviljoen biedt een
prachtig uitzicht op het meer.
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