
 

Samenvatting informatiebijeenkomst Noorderplas  

Datum:  Dinsdag 22 november 

Tijd:   18:45 tot 20:30 uur   

Locatie: Maaspoort hal, Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch 

De bijeenkomst start met de voorzitter van de avond die iedereen verwelkomt. De wethouder krijgt als 

eerste het woord. Hij gaf aan dat we als gemeente de taak hebben om de openbare ruimte zoveel 

mogelijk ecologisch en duurzaam in te richten. We blikten terug op de inloopbijeenkomst van 11 juli. Dat 

was een heftige avond. We hebben dit gemerkt aan de reacties van de bewoners, maar het heeft ook 

indruk gemaakt op de ambtenaren.  

We hebben alle belanghebbenden na de in loopbijeenkomst van 11 juli  nogmaals in de gelegenheid 

gesteld om input te leveren. We zijn met enkele bewoners persoonlijk in gesprek gegaan en hebben 

met de voorzitter van de wijkraad gesproken. Er is een afweging gemaakt van alles wat is ingebracht. 

Met deze input is het aangepaste plan gemaakt. De wethouder geeft aan dat we vanavond het plan 

presenteren, waarin we zoveel mogelijk geluisterd hebben naar de omgeving. Maar komt er vanavond 

nog iets boven wat nog niet eerder aan bod is gekomen? Dan kan hier nog naar worden gekeken.  

Vervolgens krijgt de projectleider het woord. Hij benadrukt dat zowel de belangen van bewoners en de 

uitgangspunten van de gemeente in het plan zijn meegenomen. En dat het ontwerp op veel punten is 

aangepast. We hebben bewoners gesproken en de situatie ter plaatse nader bekeken om een goed 

beeld te krijgen van de huidige situatie. Met de wijkraad is inmiddels regelmatig contact geweest. Uit 

alle reacties komt duidelijk naar voren dat het de wens is om de damwanden terug aan te brengen.  

Men verwacht dat er bij een natuurvriendelijke oever riet gaat groeien, waardoor er geen zicht meer op 

de plas zal zijn. 

Reacties over uitzicht en stenen 

Voordat de projectleider per straat uitlegt wat er is veranderd, wil hij eerst ingaan op de zorgen over het 

uitzicht op de plas en de stenen. Het is niet zeker of er riet gaat groeien langs de oevers. Wij zaaien 

niets in. Aan de noordzijde is nu ook geen riet aanwezig. Maar mocht er wel riet gaan groeien, dan 

passen we het maaibeleid voor de Noorderplas aan. We maaien dan 1 of 2 keer per jaar, zodat riet (als 

het hier al gaat groeien) nooit hoger dan 2 meter wordt. Hiermee blijft de plas goed zichtbaar.  

Er zijn ook veel opmerkingen binnen gekomen over de stenen die aan worden gebracht om de oever te 

beschermen. Om te voorkomen dat de oever wordt weggeslagen moet een verdediging worden 

toegepast. Hier is veel ervaring mee opgedaan. Ter vergelijking worden afbeeldingen van het 

Maximakanaal en De Aa gepresenteerd. Er wordt grond tussen de stenen aangebracht, zodat er 

begroeiing op de stenen gaat ontstaan.  

Het aangepaste ontwerp 

De projectleider behandelt vervolgens per straat de aanpassingen ten opzicht van het plan van 11 juli. 

Het ontwerp gepresenteerd tijdens deze avond ziet er al volgt uit: 



 

 

Niet alle damwanden worden weggehaald. Nu staat er ongeveer 1200 meter damwand en in de nieuwe 

situatie wordt 700 meter damwand terug aangebracht. Er wordt 350 meter natuurvriendelijke oever 

aangebracht en 325 meter natuurvriendelijke oever met steen. Aan de zuidkant worden 4 steigers 

aangelegd. 

Uitvoering 

De projectleider blikt ook alvast vooruit. Wat betreft uitvoering: mocht het qua levertijden mogelijk zijn, 

dan wordt het plan deze winter nog uitgevoerd. Naar verwachting duurt de uitvoering tot eind april 2023. 

Lukt dit niet? Dan wordt het plan uitgevoerd in het najaar van 2023. Dit heeft te maken met het feit dat 

de werkzaamheden niet in het broedseizoen uitgevoerd mogen worden volgens de flora- en 

faunawetgeving. En in de zomer werken we hier niet, zodat iedereen van de plas kan genieten.  

De aannemer voert alle materialen zo veel mogelijk via het water aan om zo de overlast te beperken. 

Damwanden en stenen worden vanuit het water geplaatst. Af en toe is het nodig om met een kraan in 

het park te werken. Maar dan zorgen we ervoor dat paden en bomen beschermd worden. Tijdens de 

uitvoeringen informeren we uiteraard de omgeving over de startdatum en de werkzaamheden. Naar 

verwachting duurt het werk 2,5 tot 3 maanden.  

 



 

De wijkraad 

De voorzitter van de wijkraad Maaspoort kreeg ook het woord. Hij vertelde hoe hij het proces heeft 

ervaren. In de eerste instantie was de wijkraad overdonderd.  Als er iets ingrijpends gebeurt in de wijk, 

dan is het de bedoeling dat de wijkraad wordt betrokken. Na de inloopbijeenkomst van 11 juli is het 

contact met de gemeente verbeterd.  Samen is besloten om een nieuwe informatiebijeenkomst te 

organiseren en via brieven reacties van bewoners te verzamelen. De communicatie tussen de wijkraad 

en de gemeente is volgens hem goed verlopen.  

Vragenronde 

Vervolgens was het tijd om bewoners de gelegenheid te geven om vragen te stellen. De meeste vragen 

met onze antwoorden hebben we samengevat en hieronder op een rijtje gezet. 

• We kregen een aantal vragen over het uitzicht op de plas. Tijdens deze avond hebben we 

aangegeven het maaibeleid aan te passen. Een aantal bewoners hebben hun zorgen hierover 

geuit. Want wat als er straks geen geld meer voor het onderhoud is? Niemand kan de garantie 

geven. Als de gemeenteraad besluit op onderhoud te bezuinigen, zou het in theorie kunnen zijn 

dat onderhoud stopt. Maar we hebben het budget ‘opgeplust’ en we laten het in de reguliere 

begroting opnemen. We hebben de intentie om de plas langdurig te onderhouden zoals we 

deze avond hebben besproken. Ieder jaar zijn wij vanuit de waterwet verplicht alle watergangen 

te maaien i.v.m. het borgen van de  waterdoorvoer. Het stukje bij de Noorderplas is klein ten 

opzichte van wat we ieder jaar in totaal binnen de gemeente maaien. We nemen het onderhoud 

van de plas hierin mee. 

• Wat als de aannemer niet meer in beeld is om het onderhoud te doen? Dan nemen wij het als 

gemeente over.  

• Is er nog mogelijkheid tot inspraak? Kan er bezwaar worden ingediend? Kunnen we nog 

stemmen op dit ontwerp? Voor deze werkzaamheden hoeven we geen officieel besluit te 

nemen. Daarom is er juridisch geen mogelijkheid tot bezwaar maken. Of om hierover te 

stemmen. In het plan is rekening gehouden met de wensen en bezwaren van de omgeving. 

• Hoeveel reacties hebben jullie ontvangen op het ontwerp? In totaal 35 berichten ontvangen. 

Veel bezwaren gingen over het zicht. Er is 1 gezamenlijk bezwaar (petitie) ontvangen over dit 

onderwerp. Alle reacties zijn verzameld en gelabeld. Per locatie is opnieuw bekeken wat daar 

het beste voor is. Rekening houdend met beleidsregels en bezwaren. 

• Er zijn een aantal vragen gesteld en zorgen geuit over het zwerfafval. Men is bang dat dat nog 

veel meer blijft hangen als er een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd. Dit is een 

aandachtspunt die we meenemen. We bekijken intern wat er hiermee kunnen doen. Uiteraard is 

heeft dit ook te maken met het gedrag van de mens. Het is jammer dat afval in de openbare 

ruimte beland. We zijn daarom ook blij met onze wijkhelden.  

• In het beleidsplan 2016-2025 staat dat er ruimte voor experimenten is. Is er in dit plan 

nagedacht om te experimenten met het ontwerp? Er is eerder geëxperimenteerd door aan de 

zuidkant wilgentenen neer te zetten. Dat functioneert niet. De aannemer is gespecialiseerd in 

waterbouwprojecten door heel Nederland waarbij de expertise van de aannemer bij dit project 

wordt gebruikt. Gezamenlijk is tot de conclusie gekomen dat de beste oplossing voor deze 

situatie een natuurvriendelijke oever met stenen is.  

• Vervolgens kregen we vragen over boomwortels en treurwilgen. Deze vragen staan los van het 

project, ondanks dat dit in het Van Zwietenpark afspeelt. We gaan met deze aandachtspunten 

aan de slag en koppelen dit persoonlijk terug aan de bewoners die de vraag hebben gesteld.  



 

• Waarom wordt dit plan uitgevoerd als er genoeg mensen zijn die tegen het plan zijn? Naast 

wensen van bewoners moeten we rekening houden met de biodiversiteit en onze 

klimaatdoelstellingen. De aanleg helpt ons om hitte tegen te gaan. Als de stenen onbegroeid 

blijven dan worden deze net zo heet als zwart asfalt. Gezien de hete en droge zomers nu en in 

de toekomst, moeten we hier verandering in brengen. 

• Er wordt veel gevoetbald, gespeeld, gezwommen, geroeid, gebadmintond bij geplande oever 

met stortstenen ter hoogte van de Burchtenlaan (bocht bij de Eendenkooi). De vraag was of 

hier niet nog eens naar gekeken kon worden? We willen nog nader bekijken of het mogelijk is 

om een natuurvriendelijke oever zonder stortstenen aan te leggen. Als we dit aanpassen, dan 

nemen we dit mee in een bewonersbrief.  

• Waterberging is tegenwoordig een belangrijk item. Ondiepe sloot bij Venetiëkade gaat 

dichtslibben. Hoe gaat dat met het riet? De berging van het water wordt veel minder. Hierop 

was het antwoord dat er straks 2 keer gemaaid wordt. En we baggeren 1 keer in de 7 jaar, 

zoals we dat in de rest van de gemeente doen. Watergangen worden inclusief bodem gemaaid. 

Maar, als het dichtslibben nu al een probleem is, dan moeten daar apart naar gekeken worden. 

Op dit aandachtspunt komen we bij de bewoner die de vraag stelde terug. 

• Na de vragenronde heeft de hengelsportvereniging ons verzocht om één vissteiger te laten 

vervallen en één steiger te vergroten. Hiervan hebben we aangegeven dat dat mogelijk is.  

De informatiebijeenkomst wordt na de vragenronde afgesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor hun 

komst en bijdrage.  

  

 


