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 Aantal bijlagen: 4 

 
 

Voorgesteld besluit 
1. Vaststellen van het Gebiedsprofiel Galderse Meren.  
 
 
Portefeuillehouder: 
Weth. Kranenborg-van Eerd 
 

Samenvatting 
Om de ontwikkelmogelijkheden van de Galderse Meren, zowel op het gebied van recreatie als natuur, 
te benutten, is er in 2012 een visie opgesteld (Recreatie@Galderse meren). De visie heeft uiteindelijk 
niet tot de gewenste ontwikkeling van het gebied geleid. Om de kansen van de Galderse Meren te 
benutten, heeft de gemeenteraad van Breda begin 2021 een opdracht geformuleerd om te komen tot 
een nieuwe gebiedsvisie (motie: Geef de Galderse Meren een upgrade, 1 april 2021). 
 
Het opstellen  van een gebiedsprofiel is de eerste stap uit het 'Plan van Aanpak Gebiedsvisie 
Galderse Meren' (Collegebesluit dd 15 november 2022 en Raadsbrief dd 22 november 2022), om te 
komen tot een gebiedsvisie voor de Galderse Meren.  
 
Het gebiedsprofiel bevat de informatie over de identiteit en het karakter van het gebied en geeft 
richting aan toekomstige ontwikkelkansen. Een gebiedsprofiel biedt een gezamenlijke stip op de 
horizon, waar alle mogelijke vervolgvraagstukken en uitwerkingen aan gekoppeld kunnen worden. 
Om een beeld te vormen van de beweegredenen van bezoekers en niet-bezoekers van de Galderse 
Meren om het gebied wel of niet te bezoeken is er in de zomer van 2022 een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de opstelling van het gebiedsprofiel.  
   

Beoogd effect van het besluit 
De gemeente Breda heeft de ambitie om het gebied de Galderse Meren te ontwikkelen en daarmee te 
investeren in een robuust natuurnetwerk en recreatieve mogelijkheden van het gebied.  

 

Uitvoering van het besluit 
Het gebiedsprofiel vormt de eerste stap om te komen tot een visie voor de Galderse Meren. Na 
vaststelling van het gebiedsprofiel vormt de fase van de uitwerking: het profiel wordt uitgewerkt tot 
gebiedskaart. Het gebiedsprofiel en de gebiedskaart vormen samen de visie die de 
ontwikkelingsrichting van de Galderse Meren bepalen.  
 
Het gebiedsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Een schets van de belangrijkste identiteitsdragers van het gebied.  

• Een uitwerking van de belangrijkste doelgroep(en) van de Galderse Meren.  

• Een uitwerking van het gebiedsperspectief op themaniveau. Deze uitwerking geeft richting aan de 
ontwikkelingsrichting van het gebied.  

 
De belangrijkste uitgangspunten van het gebiedsprofiel op een rij:  

• Het recreatiegebied Galderse Meren blijft openbaar toegankelijk 

• Natuur aan de noord- en oostzijde van de Galderse Meren wordt beter beschermd en versterkt. 
De verbindingen met de omliggende natuurgebieden wordt verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg 
van faunapassages. De recreatieve activiteiten aan de noord- en oostzijde worden verplaatst.  

• De zuid- en westzijde biedt ruimte voor recreatie. De ontwikkeling van een robuust natuurnetwerk 
is echter een voorwaarde voor de ontwikkeling van recreatieve activiteiten. In overleg met de 
provincie worden de mogelijkheden verkend om de status NNB (Natuurnetwerk Brabant) van de 
natuurgebieden aan de westzijde te verwijderen en dit de compenseren aan de noord- en 
oostzijde. Deze uitruil is een randvoorwaarde voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied.  
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• Ingezet wordt op het verbreden van de recreatieve activiteiten waardoor de Galderse Meren het 
gehele jaar ruimte biedt voor ontspanning en beweging. 

• De recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied zijn gekoppeld aan het groene karakter 
van het gebied. Er is geen ruimte voor grootschalige recreatieve activiteiten die gecombineerd 
gaan met grote bouwwerken en een grote impact hebben op de natuurwaarden.  

• Het recreatiegebied de Galderse Meren onderscheidt zich door het bieden van een hoog 
serviceniveau voor de recreant door de aanwezigheid van passende voorzieningen.  

• De douche- en toiletvoorzieningen worden vernieuwd.  

• Om de Galderse Meren het gehele jaar te activeren, wordt ingezet op het realiseren van een 
horecavoorziening die het gehele jaar geopend is. Door het kiezen van de juiste locatie, het 
maken van heldere afspraken over geluid en verlichting na zonsondergang en het nemen van 
passende inrichtingsmaatregelen wordt de impact op de omliggende natuur beperkt.  

• Naast de toevoeging van een horecavoorziening wordt ingezet op het opwaarderen van de 
kwaliteit van de standplaatsen. 

• De gemaakte afspraken in het evenementenbeleid van de gemeente Breda, waarbij maximaal 2 
dagen per jaar ruimte wordt geboden aan grootschalige evenementen, wordt gerespecteerd. De 
kansen voor meer kleinschalige evenementen worden beter benut.   

• Qua mobiliteit wordt ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid van de plas met de fiets 
door het realiseren van een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding via de Rijsbergsebaan. Op de 
Moerstraat realiseren we meer ruimte voor het autoverkeer.  

 

Motivering 
Met het gebiedsprofiel Galderse Meren wordt invulling gegeven aan de motie ‘Geef de Galderse 
Meren een upgrade’ (1 april 2021).   

 
Juridisch 
Consequenties 
Het gebiedsprofiel is het uitgangspunt om met de provincie in gesprek te gaan om de uiteindelijke 
visie ook ruimtelijk te borgen en te kunnen realiseren. 
 
Bevoegdheid  
De gemeenteraad is bevoegd het gebiedsprofiel Galderse Meren vast te stellen. 
 

Financieel 
Voor het opstellen van het gebiedsprofiel zijn de extra middelen uit het bestuursakkoord gebruikt voor 
onderzoek en participatie. Aan de uiteindelijke gebiedsvisie wordt een financiële paragraaf 
toegevoegd voor de realisatie van de uitgangspunten uit de visie.  
 

Risicomanagement 
n.v.t. 
 

Bijlagen bij dit bestuursvoorstel 
Meegezonden bijlagen 

• Gebiedsprofiel Galderse Meren (notitie) 

• Bijlagen Gebiedsprofiel Galderse Meren 
 
 
Burgemeester en wethouders van Breda, 
 

 
 
 
 

 
 
, burgemeester 

  
, gemeentesecretaris 
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 Aantal bijlagen: <Vul in: aantal bijlagen> 

 
 
De raad van de gemeente Breda, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde 
overwegingen; 
 
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; 
 
 
Besluit 
1. Vaststellen van het Gebiedsprofiel Galderse Meren. 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van  
 
 
 
 
 

 
 
, voorzitter 

  
, griffier 
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Besluit college d.d.:17 januari 2023 
1. De Raad voor te stellen om het Gebiedsprofiel Galderse Meren vast te stellen.  
 
Behandeling gemeenteraad 
Agendacommissie  Ter vaststelling 
 
 
Portefeuillehouder: 
Weth. Kranenborg-van Eerd 
Ambtelijk contactpersoon:  
Vivi van Nijnatten 
 
Informatie ten behoeve van behandeling in Bredaas beRaad  
 
A. Te doorlopen fase(s) BOB 

• De hele procedure van Beeldvorming/Oordeelvorming/Besluitvorming moet worden 
doorlopen. 

• Een presentatie ter toelichting op de inhoud wordt ambtelijk verzorgd.  
 

B. Totstandkoming voorstel/document  
Het gebiedsprofiel is tot stand gekomen in samenspraak met betrokken partijen.  
 
C. Bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
 
Samenvatting 
Om de ontwikkelmogelijkheden van de Galderse Meren, zowel op het gebied van recreatie als natuur, 
te benutten, is er in 2012 een visie opgesteld (Recreatie@Galderse meren). De visie heeft uiteindelijk 
niet tot de gewenste ontwikkeling van het gebied geleid. Om de kansen van de Galderse Meren te 
benutten, heeft de gemeenteraad van Breda begin 2021 een opdracht geformuleerd om te komen tot 
een nieuwe gebiedsvisie (motie: Geef de Galderse Meren een upgrade, 1 april 2021). 
 
Het opstellen  van een gebiedsprofiel is de eerste stap uit het 'Plan van Aanpak Gebiedsvisie 
Galderse Meren' (Collegebesluit dd 15 november 2022 en Raadsbrief dd 22 november 2022), om te 
komen tot een gebiedsvisie voor de Galderse Meren.  
 
Het gebiedsprofiel bevat de informatie over de identiteit en het karakter van het gebied en geeft 
richting aan toekomstige ontwikkelkansen. Een gebiedsprofiel biedt een gezamenlijke stip op de 
horizon, waar alle mogelijke vervolgvraagstukken en uitwerkingen aan gekoppeld kunnen worden. 
Om een beeld te vormen van de beweegredenen van bezoekers en niet-bezoekers van de Galderse 
Meren om het gebied wel of niet te bezoeken is er in de zomer van 2022 een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de opstelling van het gebiedsprofiel.  
 
Vraag aan gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt gevraagd om het gebiedsprofiel voor de Galderse Meren vast te stellen.   
 
Bijlagen bij dit bestuursvoorstel 
 

• Gebiedsprofiel Galderse Meren (notitie) 
• Bijlagen Gebiedsprofiel Galderse Meren 

 

Advies college aan 
Agendacommissie t.b.v. 
behandeling in 
BredaasBeraad 

Gebiedsprofiel Galderse Meren  
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1.1 Aanleiding
Het gebied de Galderse Meren is gelegen in het zuiden van Breda, nabij het 

kruispunt van de snelwegen A58 en A16. Het gebied is openbaar toegankelijk. In 

de zomerperiode ontvangt het gebied de Galderse Meren bij mooi weer een grote 

stroom aan recreanten en in de winterperiode is het gebied een geliefde locatie voor 

een wandeling. Daarnaast heeft het gebied natuurlijke en ecologische kwaliteiten en 

maakt het onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant. 

Om de ontwikkelmogelijkheden van de Galderse Meren, zowel op het gebied van 

recreatie als natuur, te benutten, is er in 2012 een visie opgesteld (Recreatie@

Galderse meren). De visie heeft uiteindelijk niet tot de gewenste ontwikkeling van het 

gebied geleid. De geldende kaders uit de visie ‘Recreatie@ GalderseMeren’ bieden 

onvoldoende helderheid in relatie tot het gebruik van het gebied. Door onder andere 

de maatregelen omtrent de bescherming van de nachtrust en -donkerte, is het de 

afgelopen jaren niet gelukt om binnen deze kaders de recreatieve activiteiten rondom 

de Galderse Meren verder te ontwikkelen. 

Om de kansen van de Galderse Meren te benutten, heeft de gemeenteraad van 

Breda begin 2021 een opdracht geformuleerd om te komen tot een nieuwe 

gebiedsvisie (motie: Geef de Galderse Meren een upgrade, 1 april 2021). Het 

opstellen van een gebiedsprofiel is de eerste stap om te komen tot een gebiedsvisie 

voor de Galderse Meren. 

1.2 Concrete opgaven
Er zijn diverse aanleidingen die het belang van een integraal gebiedsperspectief voor 

de Galderse Meren onderstrepen. De onderstaande opgaven zijn gebaseerd op de 

analyse van de huidige situatie (zie bijlage 1). Door deze opgaven in perspectief tot 

elkaar te plaatsen, kan er een integrale ontwikkelingsrichting worden bepaald. 

Keuzen maken 
In het gebied de Galderse Meren komen diverse opgaven bij elkaar (zie hieronder). 
De belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling van de Galderse Meren is het maken 
van keuzen. Om de kracht van het gebied optimaal te benutten, is het van belang 
om keuzen te maken: op het gebied van gebruik, functies en doelgroepen. Zonder 
heldere keuzen, kunnen er spanningsvelden ontstaan en komen investeringen niet 
tot zijn recht. Als je van alles namelijk een beetje hebt, heb je uiteindelijk niets 
helemaal.

• Realiseren natuurnetwerk: de aanwezige natuurgebieden rondom de Galderse 

Meren maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). NNB is een 

onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en verbindt verschillende 

natuurgebieden met elkaar. De structuren van de NNB zijn overgenomen in het 

recentelijk vastgestelde Groenkompas en aangevuld met een gemeentelijke 

ambitie. De aanwezige natuurgebieden rondom de Galderse Meren zijn 

hierdoor van belang voor de werking van het totale netwerk en verbindt 

leefgebieden van flora en fauna met elkaar (ecologische verbindingszone). Het 

totale NNB dient gerealiseerd te zijn in 2027. Op dit moment functioneren de 

natuurlijke verbindingen rondom de waterplas niet optimaal, omdat de natuur 

op verschillende locaties en door verschillende oorzaken verstoord wordt. 

Het ontwikkelen van een robuuste, groene verbinding is de opgave om de 

natuurdoelen te realiseren. 

• Toenemende vraag naar recreatie: de Galderse Meren is een recreatieplas met 

een zandstrand en zwem-, duik- en surfmogelijkheden.  Op dit moment zijn 

de recreatieve activiteiten met name sterk gefocust op de mooie dagen in de 

zomer.  In de winterperiode biedt het gebied de mogelijkheid om een ronde te 

wandelen om de plas.  

De stad Breda wordt de komende periode gekenmerkt door groei. De 

groei van het aantal inwoners, betekent ook een groeiende vraag naar 

recreatiemogelijkheden, zowel in de zomer als de winter. Ook gezien 

de verandering van het klimaat zal de behoefte aan verkoelingsplekken 

toenemen. Het openbaar toegankelijke recreatiegebied Galderse Meren biedt 

mogelijkheden om invulling te geven aan deze groeiende vraag. 
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• Veranderende recreatieve vraag: de manier waarop wij onze vrijetijd invullen, 

is de afgelopen jaren sterk veranderd. We besteden meer tijd buitenshuis 

en stellen daarbij andere eisen (o.a. service, comfort, duurzaamheid etc.). 

Doordat de afgelopen jaren beperkt is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het 

recreatiegebied de Galderse Meren, sluit het gebied onvoldoende aan bij de 

huidige trends en verwachtingen van consumenten. Onder andere het lage 

kwaliteitsniveau van de toilet- en douchevoorzieningen en het ontbreken van 

een volwaardige horecavoorziening vormen hiervan enkele voorbeelden. Om de 

Galderse Meren te laten voldoen aan de huidige vraag van de consument, zowel 

van bezoekers uit Breda als daarbuiten, zijn investeringen noodzakelijk. 

• Versterken positie in de regio: de Galderse Meren vormt binnen de gemeente 

Breda de enige recreatieplas met een regionale functie. Er bestaat een groot 

verschil tussen de manier waarop personen de Galderse Meren beleven en 

ervaren. Waar de een het als een paradijs ziet om in het voorjaar of de zomer 

lekker te genieten van het mooie weer, is het voor de ander een plek met een 

bedenkelijke reputatie, waar je het beste ver vandaan kunt blijven. Een heldere 

en sterkere profilering van de Galderse Meren draagt bij aan het verbeteren van 

de reputatie van het gebied en het onderscheidende vermogen ten opzichte van 

recreatieve plassen in de regio. 

• Mobiliteitsopgave: de Galderse Meren is gelegen in het zuidelijke deel 

van Breda. Door de omsluiting door snelwegen aan twee zijden heeft de 

waterplas een relatief geïsoleerde ligging. Een groot deel van de bezoekers 

komt per auto. De ontsluitingswegen (Moerstraat en Rijsbergsebaan) en 

de aanwezige parkeercapaciteit kunnen 95% van de dagen van het jaar de 

vervoersstromen van en naar de Galderse Meren goed verwerken. Enkel 

bij extreem mooi weer en grote bezoekersstromen ontstaan er files en 

opstoppingen die de bereikbaarheid van de plas negatief beïnvloeden. De 

recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de Galderse Meren zijn hierdoor 

ook afhankelijk van de investeringen in de bereikbaarheid en de stimulering van 

duurzame mobiliteitsvormen.  

1.3 Gebiedsprofiel 
Voor de versterking van het gebied de Galderse Meren, waarbij oog is voor de 

benoemde opgaven, is een helder ontwikkelperspectief nodig: een gebiedsprofiel. 

Een gebiedsprofiel bevat de informatie over de identiteit en het karakter van het 

gebied en geeft richting aan toekomstige ontwikkelkansen. Een gebiedsprofiel biedt 

een gezamenlijk stip op de horizon, waar alle mogelijke vervolgvraagstukken en 

uitwerkingen aan gekoppeld kunnen worden. Alle ontwikkelingen, of het nu gaat om 

de bouw van voorzieningen tot aan de ontsluiting van het gebied, dragen op deze 

manier bij aan het profiel van de Galderse Meren.

Het gebiedsperspectief is geen blauwdruk voor de toekomst, maar een inspirerend 

kader voor de mogelijke ontwikkeling van de Galderse Meren. Doordat de 

kernwaarden en potentiële kansen van het gebied worden vastgesteld, is het ook 

een middel om ontwikkelingen op de korte termijn te kunnen afwegen en toetsen, 

zodanig dat het perspectief in zicht blijft.

 

Een gebiedsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een schets van de belangrijkste identiteitsdragers van het gebied. 

• Een uitwerking van de belangrijkste doelgroep(en) van de Galderse Meren. 

• Een uitwerking van het gebiedsperspectief op themaniveau. Deze uitwerking 

geeft richting aan de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

1.4 Kader
De omgevingsvisie ‘Breda 2040’ beschrijft de uitdagingen waar Breda voor staat en 

de keuzen die hierin gemaakt moeten worden. Uitgangspunt van de omgevingsvisie 

is de groei van de stad en de manier waarop Breda haar kracht en aantrekkelijkheid 

kan behouden. Een van de manieren waarop Breda de groei van de stad faciliteert, 

is het investeren in een groene en gezonde stad die klaar is voor de toekomstige 

veranderingen. Door het realiseren van een sterk en robuust groen blauw raamwerk 

om en door de stad is Breda in staat om invulling te geven aan de toenemende 

recreatieve vraag en daarnaast de ecologische en natuurwaarden te beschermen en 

te versterken. De ontwikkeling van de Galderse Meren, waarbij aandacht is voor de 

recreatieve mogelijkheden en de natuurwaarden, sluit hierbij aan. 
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In het Bredaas Waterkompas is een globale profielschets voor de Galderse Meren 

opgenomen. Belangrijkste opgave voor de Galderse Meren is het vinden van een 

synergie tussen recreatie en ecologie. 

De Galderse Meren is ook benoemd in het Groenkompas van de gemeente Breda. 

In het Groenkompas zijn groene ambities en opgaven voor Breda beschreven. Hierin 

is onder andere de provinciale opgave verankerd (realisatie van het NNB) en de 

aanvullende gemeentelijke ambities. 

1.5 Proces
De profielschets voor de Galderse Meren is tot stand gekomen, is samenwerking met 

alle betrokken partijen, waaronder de externe partijen:  Natuurvereniging de Baronie, 

vereniging naaktrecreatie, horeca, evenementenorganisatie en  bewoners. 

Onderzoek onder bezoekers en niet-bezoekers
Om een beeld te vormen van de bezoekers en niet-bezoekers van de Galderse Meren 

is er in de zomer van 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving 

van de Galderse Meren. Een groep bezoekers en niet-bezoekers is aan de hand van 

een verdiepend interview gevraagd naar hun idee over de ideale recreatieplas en de 

manier waarop de Galderse Meren daar wel of niet invulling aan geeft (zie bijlage 

2). De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de opstelling van het 

gebiedsprofiel. 

In het vervolgtraject wordt een onderzoek gestart naar de verbeterpunten van de 

Galderse Meren onder Bredanaars. Via een online vragenlijst kan iedere bezoeker 

en niet-bezoeker zijn of haar aanbevelingen met betrekking tot de Galderse Meren 

invullen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de vertaling van de 

gebiedsvisie naar een gebiedskaart (zie hierna).

Visie Galderse Meren
De opstelling van het gebiedsprofiel vormt de eerste stap om te komen tot een visie 

voor de Galderse Meren. Na vaststelling van het gebiedsprofiel vormt de fase van 

de uitwerking: het profiel wordt uitgewerkt tot gebiedskaart. Hierbij worden drie 

verschillende onderdelen onderscheiden, namelijk: 

• Ruimtelijke zonering: welke gebruiken en functies krijgen een plaats aan de 

Galderse Meren (o.a. type recreatie, evenementen, natuur, etc.)? 

• Voorzieningen en faciliteiten: welke voorzieningen en faciliteiten zijn nodig om 

het gewenste gebruik mogelijk te maken? 

• Bereikbaarheid en parkeren: welke aanpassingen zijn nodig op het gebied van 

mobiliteit om de bereikbaarheid en het parkeren van verschillende modaliteiten 

te verbeteren en te verduurzamen, zodat het gewenste gebruik mogelijk kan 

worden gemaakt?

Het gebiedsprofiel en de gebiedskaart vormen samen de visie voor de Galderse 

Meren. 

1.6 Wat vind ik waar?
Het gebiedsprofiel is als volgt opgebouwd:

1. In hoofdstuk 2 worden de vijf identiteitsdragers van de Galderse Meren 

geschetst. Naast de identiteitsdragers is er aandacht voor de doelgroepen. 

1. In hoofdstuk 3 wordt een uitwerking op themaniveau uitgewerkt. Deze 

uitwerking vormt de basis voor de uitwerking van een ontwikkelingsperspectief. 

In de bijlage zijn de volgende onderdelen aanwezig: 

• Een profielschets beschreven van de huidige situatie, waarbij de plus- en 

verbeterpunten van het gebied worden aangeduid.

• Een schets van de context, waarbij de positie van de Galderse Meren in relatie 

tot plassen in de omgeving wordt geduid. 

• Resultaten van het uitgevoerde onderzoek onder bezoekers en niet-bezoekers. 
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2.1 Identiteitsdragers
Het gebiedsperspectief is opgebouwd aan de hand van 5 dragers van het gebied. 

Deze identiteitsdragers zijn vastgelegd en vormen de basis voor de ontwikkeling van 

het gebied. 

1. Openbaar toegankelijkheid als basis 
Het gebied de Galderse Meren is gedurende het gehele jaar openbaar toegankelijk. 

Het gebied biedt iedere Bredanaar, iedere dag, de mogelijkheid om binnen de 

gemeentegrenzen te recreëren: een verkoelende duik in de zomer en een frisse 

neus tijdens een winterwandeling. De openbare toegankelijkheid maakt dat 

ook huishoudens met een lager inkomen toegang tot ontspanning, vertier en 

beweging. De openbare toegankelijkheid van de Galderse Meren vormt de kracht 

van het recreatiegebied en dient dan ook in de toekomst gewaarborgd te blijven 

zodat iedere Bredanaar hier gebruik van kan blijven maken. Dit betekent dat de 

gemeente beheerder blijft van het gebied de Galderse Meren en dat ontwikkelingen 

in het gebied niet mogen leiden tot een beperking van de vrije toegang tot het 

recreatiegebied.  

2. Combinatie van natuur en recreatie op één plek
De combinatie van de groene waarden van het gebied en de recreatieve 

mogelijkheden bepalen het profiel van de Galderse Meren. Bovendien zijn de 

recreatieve mogelijkheden afhankelijk van de ontwikkeling van de natuurwaarden. 

Deze dienen te voldoen aan de provinciale opgave (NNB) voordat uitbreiding van 

het recreatieve aanbod mogelijk is. Het uiteindelijk creëren van een juiste balans 

tussen recreatie en natuur is hierdoor essentieel om beiden waarden in het gebied 

te behouden en/of te benutten, zonder dat daarbij  schade aan de natuur ontstaat 

of  de waterkwaliteit terugloopt. Het creëren van een balans betekent het maken van 

heldere ruimtelijke keuzen. 

Ruimtelijk is de keuze gemaakt om de noord- en oostzijde te beschermen en 

versterken voor de natuur en de zuid- en westzijde voor recreatie. Door aan de 

noord- en oostzijde de recreatieve activiteiten terug te brengen en terug te geven 

aan de natuur ontstaat eraan de andere zijde ruimte om meer recreatieve activiteiten 

te ontplooien. 
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3. Een robuust en groen netwerk als duurzaam kader
Groen vormt de centrale kwaliteitsdrager van het gebied. Dit speelt op het 

schaalniveau van het gebied (lokaal), als op het schaalniveau van de stad. 

Op het lokale niveau speelt groen met natuurbestemming (onderdeel van het 

NNB) een cruciale rol voor het in stand houden van de biodiversiteit. Verder 

levert groen een belangrijke bijdrage aan de inrichting van een aangename en 

gezonde recreatieplek. Een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid van 

de mens. Zo nodigt de aanwezigheid van groen uit tot bewegen en ontmoeten. 

Overgewicht, hartproblemen, hoge bloeddruk en/of cholesterol en de aanmaak van 

stresshormonen worden er door verminderd. Een groene omgeving biedt kinderen 

de ruimte om te spelen en zichzelf (op sociaal vlak) te ontplooien. Recreëren in 

het groen geeft het gevoel ‘er even tussenuit te zijn’ en zorgt op die manier voor 

ontspanning. Het groene canvas van de Galderse Meren ondersteunt hierdoor de 

recreatieve doelstellingen van Breda en vormt bovendien een aantrekkelijk decor. Het 

behouden van de groene ruimte en hier zorgvuldig mee omgaan, is essentieel voor 

het ontwikkelingsperspectief van het gebied. 

Op het schaalniveau van de stad en daarbuiten heeft een groen en robuust netwerk 

om de waterplas de Galderse Meren een belangrijke rol in het functioneren van 

de ecologische verbindingen door de stad en land. Zoals beschreven vormen de 

natuurgebieden rondom de Galderse Meren onderdeel van het NNB en verbinden 

van diverse natuurgebieden met elkaar. Door het creëren van robuuste verbindingen 

kunnen dieren en planten zich gemakkelijker verplaatsen, wat bijdraagt aan het 

evenwicht in het totale ecosysteem (totaal van alle levende organismen). 

4. Het gehele jaar ruimte voor ontspanning en beweging
De Galderse Meren vormt een van de recreatiegebieden in Breda. Het gebied 

wordt nu met name in de zomer druk bezocht, maar heeft de potentie om uit te 

groeien tot een recreatiegebied waar het gehele jaar ruimte is voor ontspanning en 

beweging. Het bewaken van een goede balans tussen activiteit en ruimte voor rust 

en ontspanning is daarbij essentieel. 

De focus van de activiteiten ligt nu met name op de zomeractiviteiten: zwemmen, 

duiken, surfen en zonnebaden. Door het aanbod in de zomer te specialiseren 

(zie identiteitsdrager 5) en aanbod in de winter toe te voegen, is de Galderse 

Meren in staat om invulling te geven aan de groeiende behoefte aan recreatieve 

mogelijkheden. Op deze manier ontstaat er een betere spreiding over het jaar en 

wordt de potentie van het gebied optimaal benut. De focus van de activiteiten ligt 

met name op groene, sportieve activiteiten (zie identiteitsdrager 5). 

Het recreatieve aanbod bij de Galderse Meren maakt dat het gebied niet alleen 

interessant is voor de eigen inwoners en inwoners uit de regio, maar ook voor 

verblijfstoeristen. Een aantrekkelijk recreatieaanbod voor gehele jaar biedt kansen 

om het verblijf van toeristen te verlengen en een bezoek aan de binnenstad te 

combineren met een dagje aan de Galderse Meren. 
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5. Groene recreatie met een hoog serviceniveau
De recreatieve mogelijkheden van de Galderse Meren zijn ook gekoppeld aan het 

groene karakter van het gebied. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat relaxen en 

samenzijn de belangrijkste beweegredenen zijn om een recreatieplas te bezoeken. 

Met name de rustige, natuurlijke omgeving met weids uitzicht zorgt ervoor dat de 

Galderse Meren de ideale omgeving is voor de bezoekers om zich te ontspannen en 

te relaxen. De recreatieve activiteiten dienen hierop aan te sluiten. 

Het gebied biedt ruimte aan laagdrempelige recreatieve activiteiten die passen bij dit 

groene karakter en daardoor geen grote stempel drukken op het gebied. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan (koud water)zwemmen, bootcamp, duiken, wandelen, fietsen, 

festivals in een groene omgeving en suppen. De Galderse Meren onderscheidt 

zich door het bieden van een hoog serviceniveau voor deze ‘groene’ recreatieve 

activiteiten. Alle benodigde voorzieningen om de recreatieve activiteiten te kunnen 

beoefenen, zijn aanwezig en ontzorgen hiermee de recreant. Door de focus te 

plaatsen op het uitwerken van een aantal specifieke recreatieve activiteiten, in plaats 

van een grote verbreding van het aantal verschillende recreatieve activiteiten, kiest 

Breda nadrukkelijk voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit. 

2.2 Doelgroepen
Naast de beschreven ruimtelijke identiteitsdragers zijn de doelgroepen bepalend 

voor de ontwikkelingskansen van de Galderse Meren. Een heldere keuze in relatie 

tot de doelgroepen vergroot de focus en het profiel van het gebied en daarmee de 

aantrekkelijkheid. Het maken van een keuze voor bepaalde doelgroepen betekent 

niet dat andere doelgroepen niet welkom zijn en zich bovendien niet welkom voelen.

Gedurende de seizoenen trekt de Galderse Meren andere bezoekers aan. In de 

zomerperiode heeft de Galderse Meren een regionale functie en trekt bezoekers uit 

de gemeente Breda, omliggende gemeenten en België die naar de waterplas komen 

om te zwemmen en verkoeling te zoeken. De hoofdgebruikers zijn dan met name 

gezinnen met jonge kinderen en jeugd (12 tot en met 18 jaar).  Doordat de Galderse 

Meren openbaar toegankelijk is, heeft het recreatiegebied ook een verzorgende 

functie voor huishoudens met een lager inkomen en arbeidsmigranten die in de 

omgeving werkzaam zijn.  

Naaktrecreanten vormen ook een belangrijke doelgroep voor de Galderse Meren. 

Aangezien er in de direct omgeving geen alternatieve locaties aanwezig zijn, heeft het 

naaktstrand een verzorgende functie voor de gehele regio West-Brabant.

In de winterperiode trekt de Galderse Meren echter een hele andere doelgroep aan. 

De plas is dan met name gericht op de inwoners van de gemeente Breda die een 

rondje komen wandelen, van de natuur willen genieten en/of de hond uit komen 

laten. Bezoekers vormen dan met name huishoudens zonder kinderen en personen 

met een gemiddeld of hoger inkomen. 
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Belevingsonderzoek bezoekers en niet-bezoekers Galderse Meren

In het kader van het gebiedsprofiel voor de Galderse Meren is een onderzoek 

uitgevoerd naar de redenen waarom bezoekers wel of niet komen naar de Galderse 

Meren. In het onderzoek geven bezoekers en niet-bezoekers een advies over de 

ontwikkelingskansen van Galderse Meren. 

Niet-bezoekers noemen in hun advies aan de gemeente drie belangrijke aspecten 

voor de ontwikkelingsrichting van de Galderse Meren: 

• Toevoegen van horeca of een beachclub. Het idee is dat dit voor een ander 

publiek aantrekt en voor een kwaliteitsimpuls zorgt.

• Meer toezicht of handhaving, die de huidige dominante groep bezoekers 

aanspreekt op hun gedrag.

• Een subtiele zoneringrond de Galderse Meren op basis van behoeften, waardoor 

groepen elkaar minder in de weg zitten. 

Bezoekers zijn in hun advies aan de gemeente meer divers. Zij noemen onder andere 

de genoemde punten van de niet-bezoekers met daarbij aangevuld:  

• Betere bereikbaarheid met OV en de fiets

• Meer en betere parkeerplaatsen, ook voor fietsen

• Meer of betere sportfaciliteiten

• Horeca met (live) muziek

• Het heffen van entree. Niet iedereen is het hier overigens mee eens.

• Upgrade van toiletten, douches en toevoeging kleedruimten.

Keuzen doelgroepen
Op basis van de gesprekken met partijen en de uitgevoerde onderzoeken is een 

keuze gemaakt voor een aantal doelgroepen. Deze doelgroepen bepalen de focus 

van de ontwikkelingsrichting. De keuze voor deze doelgroepen betekent echter niet 

dat andere doelgroepen niet welkom zijn. In de profilering en ontwikkeling van de 

Galderse Meren helpt het echter om bepaalde keuzen te maken. 

De volgende type personen zijn leidend bij de ontwikkeling van de Galderse Meren: 

Zomergasten

• Een gezin met drie kinderen in de leeftijd tussen 3 en 10 jaar. Het gezin heeft 

een laag inkomen en heeft hierdoor een beperkt budget te besteden aan 

vrijetijdsbesteding. 

• Een jongere van 14 jaar. Bij mooi weer bezoekt hij graag tijdens 

schoolvakanties, in het weekend en na schooltijd zelfstandig de recreatieplas 

met vrienden.   

• Man/vrouw van 50+ en een regelmatige bezoeker van het naaktstrand 

(naaktrecreant).

• Een man/vrouw van 30 jaar, zonder kinderen en werkt parttime. In haar 

vrijetijd sport ze graag en brengt tijd door met haar vriendinnen en vrienden. Ze 

loopt graag hard, doet aan krachttraining en is lid van een duikvereniging. Met 

vrienden en vriendinnen gaat ze graag uit eten of een terrasje pakken. De vrouw 

heeft een gemiddeld tot hoog inkomen.    

Wintergasten: 

• Een man/vrouw van 30 jaar (zie ook zomergast).
• Man/vrouw van 55 jaar, werkt fulltime en wandelt in het weekend graag een 

grote ronde met zijn vrouw en hond. Kinderen wonen niet meer thuis. 

Wisselwerking doelgroepen en faciliteiten
De keuze die gemaakt worden voor bepaalde doelgroepen wordt vertaald naar de 

benodigde faciliteiten. Door het recreatiegebied in te richten volgens de wensen van 

de doelgroepen en de voorzieningen te bieden die hierbij nodig zijn, zal de Galderse 

Meren ook de juiste doelgroepen aantrekken. De wisselwerking tussen de keuze voor 

bepaalde doelgroepen en de vertaling naar voorzieningen is hierdoor essentieel. 
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Wat moet de Galderse Meren bieden om de doelgroepen optimaal te bedienen? 

In het kader van het gebiedsprofiel voor de Galderse Meren is een keuze gemaakt 

voor vijf doelgroepen waar de Galderse Meren zich voornamelijk op richt. Om deze 

vijf doelgroepen te bedienen, dient de Galderse Meren een aantal voorzieningen en 

services te bieden. Het uitgevoerde kwalitatieve onderzoek naar de beleving van de 

Galderse Meren vormt input voor het opstellen van de onderstaande behoeften per 

doelgroep. 

Denkrichtingen

Gezin 
met kinderen 

Jongere Naaktrecreant

Man/Vrouw, 
30 jaar

Man/vrouw,
 55 jaar

Veiligheid
Toezicht

Ruimte om een 
balletje te trappen

Fietsenstalling

Schoon
Veiligheid

Toezicht

Ruimte / 
Niet te druk

Privacy
Beschutting

Rust

Vrijheid

Zandstrand

Sportattributen

Sportattributen
Veilige plek voor 
eigendommen

Duikparcours

Ruimte voor 
vereniging

Openbaar

Schoon Schoon

Schoon

Mogelijkheid om 
een kop koffie te 

drinken

Rust

Wandelroute

Drinkvoorziening / 
ligplek voor hond

Nette 
toiletvoorzieningen

Nette 
toiletvoorzieningen

Nette 
toiletvoorzieningen

Parkeerplek

SchaduwplekkenSpeelgelegenheid

Ruimte / 
Niet te druk

Ruimte / 
Niet te druk

Ruimte / 
Niet te druk

Ontspanning

Horeca
Douche

Terras

Uiteten
Parkeerplek

Parkeerplek
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Bij de nadere invulling van het gebiedsperspectief is een nadere uitwerking op 

themaniveau essentieel.  

3.1 Natuur en ecologie 
Het gebied de Galderse Meren maakt onderdeel uit van het NNB. Zowel aan de 

noord-, oost- en westzijde van de waterplas zijn natuurgebieden aanwezig met 

de status NNB. Dit betekent dat hier geen activiteiten mogen plaatsvinden die 

tot een verstoring leiden van de aanwezige natuurwaarden. De gemeente heeft 

de verplichting vanuit de provincie Noord-Brabant om in 2027 het totale NNB 

gerealiseerd te hebben. Deze verplichting heeft de gemeente overgenomen in het 

Groenkompas. 

Op dit moment is de ecologische verbinding aan de oostzijde onvoldoende robuust 

en worden de delen van het NNB geconfronteerd met diverse verstoringen, o.a. 

veroorzaakt door de recreatieve activiteiten die er plaatsvinden. Om te kunnen 

voldoen aan de verplichting vanuit de provincie en bovendien de recreatieve 

mogelijkheden van de Galderse Meren verder te ontwikkelen, zijn investeringen in 

een robuuste ecologische verbinding en een heldere zonering essentieel. Bovendien 

wordt het groene karakter van het gebied ook hoog gewaardeerd door de bezoekers. 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘natuur en ecologie’: 

• Om de recreatieve ontwikkeling van de Galderse Meren mogelijk te maken 

en bovendien de natuurwaarden te behouden en te beschermen, wordt 

een zonering toegepast. De noord- en oostzijde van de plas worden volledig 

beschikbaar gesteld voor de natuur. Door hier de recreatieve activiteiten 

weg te halen en te investeren in de kwaliteit en robuustheid van de 

ecologische verbindingen, ontstaat er mogelijkheden om de NNB-status van 

het natuurgebied aan de westzijde van de recreatieplas aan te passen. Op 

die manier ontstaan er aan de west- en zuidzijde meer mogelijkheden voor 

recreatie. Ondanks dat de NNB-status van het natuurgebied aan de westzijde 

wordt aangepast, blijft de hoeveelheid groen behouden. 

• Aan de oostzijde van de plas wordt ingezet op het creëren van een robuuste 

ecologische verbinding die de nabijgelegen natuurgebieden met elkaar verbindt. 

Om een robuuste verbinding te realiseren, dient de zone aan de oostkant te 

worden verbreed,  bijvoorbeeld door aangrenzende percelen te verwerven en/

of een gedeelte van de plan in te richten als een brede, natuurlijke oever. 

• De recreatieve activiteiten en – voorzieningen aan de noord- en oostzijde van 

de plas worden verplaatst naar een alternatieve locatie aan de west- of zuidzijde 

van de waterplas. Dit geldt onder andere voor het aanwezige naaktstrand, het 

wandel- en fietspad en de toiletvoorziening. Om de robuustheid van de natuur 

te waarborgen, wordt de natuur afgeschermd van mogelijke menselijke impact. 

• Om de natuur rondom de Galderse Meren de ruimte te bieden, worden 

de locaties aan de noord- en oostzijde worden afgesloten voor recreanten, 

waardoor de ‘grens’ tussen natuur en recreatie wordt gewaarborgd. Alleen 

op die manier kan er voldoende rust en ruimte gecreëerd worden om de 

natuur te laten renderen. Aan de hand van natuurlijke inrichtingselementen, 

zoals beplanting, worden de grenzen vormgegeven. Ook wordt er een 

communicatietraject opgestart om bezoekers te informeren over de 

toegankelijkheid van het gebied en de delen die beschermd zijn ten behoeve 

van de natuur.  

• Door het creëren van een robuuste verbinding langs de oostzijde van de plas, 

ontstaat er aan de westzijde meer ruimte voor recreatie. Desondanks is het 

behoud van het groene kader ook op de locatie essentieel. Het groene kader, 
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door de aanwezigheid van bomen, zorgt voor een aangenaam decor waarbinnen 

de recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. De robuustheid van de 

verbinding aan de oostzijde van de plas is een voorwaarde voor de recreatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Om de ecologische verbinding langs de Galderse Meren te laten aansluiten op 

het netwerk in de omgeving zijn investeringen in robuuste verbindingen onder 

de snelweg (A58) en ontsluitingsweg (Moerstraat) van belang. De aanpassing 

van de snelweg A58 biedt mogelijkheden om een nieuwe noord-zuidverbinding 

aan te leggen en daarmee de bestaande verbinding, nabij de Rijsbergsebaan, te 

ondersteunen. Tot die tijd wordt ingezet op het optimaliseren van het gebruik 

van de bestaande ecologische verbinding door het herinrichten van deze 

passage als (tijdelijke) faunapassage totdat de nieuwe robuuste verbinding 

onder de A58 is gerealiseerd Alleen door de realisatie van goede faunapassages 

onder de A58 en de Moerstraat kunnen de investeringen in de ecologische 

kwaliteiten rondom de waterplas renderen doordat netwerken aan elkaar 

worden verbonden. De aanwezigheid van goed functioneren faunapassages is 

een voorwaarde voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied. 

3.2 Waterkwaliteit
Het heldere water van de Galderse Meren maakt de waterplas uniek en 

onderscheidend. Door de helderheid van het water is de Galderse Meren een 

geliefde plek voor vele duikers. 

Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren is afgenomen. Dit kan 

in verbinding worden gebracht met onder andere de afname van de hoeveelheid 

waterplanten en -dieren in de waterplas. De waterkwaliteit wordt negatief beïnvloedt 

door het intensieve gebruik (waterrecreatie), uitwerpselen van ganzen en het 

beperkte herstellende vermogen van het ecosysteem (zuiverend vermogen van 

waterplanten). 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘waterkwaliteit’: 

• Om het herstellende vermogen van het ecosysteem in de waterplas te vergroten 

en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren, wordt ingezet op het vergroten 

van het areaal aan waterplanten. Door aan de noord- en oostzijde van de 

waterplas het verloop van de oever te verzachten (minder steil) en rietkragen 

aan te planten, ontstaat er hier een aangenaam leefgebied voor diverse, 

waterzuiverende waterplanten. Bovendien kunnen meer soorten profiteren 

van een geleide oeverzone met veel variatie aan planten. Het planten van 

waterplanten  is ook mogelijk aan de zuid- en westzijde waar geen recreatieve 

activiteiten zijn gepland, zodat de zuiverende functie van de rietkragen optimaal 

wordt ingezet. De aangelegde rietoevers dienen afgeschermd te worden van 

watergebruikers. Ook wordt er ingezet op het verminderen van de vervuiling die 

ganzen veroorzaken. 

• Bij de realisatie van een robuuste ecologische verbinding aan de oostzijde 

is de verbinding met het water essentieel en is de aanpassing en aanplant 

van de oevers een belangrijk onderdeel. Via de jaarlijkse monitoring van de 

waterkwaliteit wordt de effectiviteit gemeten.  

 

3.3 Recreatie
De Galderse Meren beschikt over een recreatieplas met een zandstrand en zwem-, 

duik- en surfmogelijkheden. Het recreatiegebied is op dit moment opgedeeld uit 

drie typen recreatiegebieden, namelijk de surfplas in het zuiden, de zwemplas in het 

westen en het naaktstrand in het noorden. Ter hoogte van de surfplas is tevens een 

duikparcours aanwezig. Het recreatiegebied heeft hierdoor tijdens de zomer voor 

diverse waterrecreanten iets te bieden. 

In de winterperiode zijn de recreatieve mogelijkheden echter beperkt. Het gebied 

biedt de mogelijkheid om een ronde te wandelen om de plas. 

Door corona is het gebruik buiten het seizoen wel toegenomen en is het aantal 

wandelaars in de weekenden gegroeid. 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘recreatie’: 

• De recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden van de Galderse Meren zijn 

afhankelijk van de ontwikkeling van de natuurwaarden in het gebied. Eerst dient 

invulling te worden gegeven aan de provinciale opgave in het kader van de NNB 
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Ecologische zijde  

Kinderstrand

Jeugdstrand

Bezoekers horeca

Overige bezoekers

Naaktstrand

Natuur en ecologie

Grens recreatie / natuur

Verkennen mogelijkheden om gronden te verwerven ten 

behoeve van natuurontwikkeling

Verwijderen �etspad / wandelpad / recreatieve voorzieningen 

Realiseren faunapassages onder infrastructuur

Status NNB eraf, behoud van bomen 

Waterkwaliteit

Verbreden van natuurlijke oevers, aanplant van rietkragen

Recreatie

Onderzoeken alternatieve wandelroute

Onderzoeken verplaatsing naaktstrand

Realisatie speelvoorzieningen 

Verbreden strand in combinatie met de aan[lan van rietkragen

Horeca

Onderzoeken vestiging permanente horecagelegenheid

Flexibele standplaatsen horeca

Evenementen 

Evenemententerrein (grootschalige evenementen)

Mobiliteit

Langzaam verkeerroute (auto te gast)

Optimaliseren ontsluitingsweg

Optimalisatie inrichting parkeervelden, �etsenstalling en 

afsluiting terreinen met slagbomen 

Behouden overloopterrein (zomer)

Veiligheid

Behouden van post zwemtoezicht / EHBO
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voordat de recreatieve ambities kunnen worden gerealiseerd. De natuur dient 

daarbij robuust genoeg te zijn. 

• Bij de ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden rondom de Galderse 

Meren is het van belang om oog te houden voor het vrijblijvende en openbare 

karakter van de Galderse Meren. De ontwikkeling van recreatieve activiteiten 

mogen niet leiden tot het uitsluiten van bepaalde doelgroepen tot deelname 

aan bepaalde recreatieve activiteiten. De balans tussen openbare en betaalde 

recreatieve activiteiten moet goed bewaakt worden. Op die manier kan 

iedereen (blijven) genieten van de recreatiemogelijkheden. Bovendien dient er 

aandacht te zijn voor de bereikbaarheid voor minder validen. 

• Bij de ontwikkeling van recreatieve activiteiten dient oog te zijn voor de impact 

op de natuurwaarden van de Galderse Meren.  De activiteiten concentreren zich 

op de west- en zuidzijde van de plas. Dit betekent dat er onder andere gezocht 

moet worden naar een alternatief wandelrondje voor het rondje rondom de 

recreatieplas en dat ook mogelijkheden van verplaatsing van de huidige locatie 

van het  naaktstrand moet worden onderzocht. 

• De ontwikkeling van recreatieve activiteiten rondom de Galderse Meren dient 

aan te sluiten bij het groene karakter van de recreatieplas. De rustige, natuurlijke 

omgeving met weids uitzicht wordt namelijk door bezoekers op dit moment 

hoog gewaardeerd. De groene ruimte en/of het water van de plas speelt dan 

ook een centrale rol bij de activiteiten. De recreatieve activiteiten hebben een 

laagdrempelig karakter en gaan met respect om met de natuurwaarden in 

het gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (koud water)zwemmen, bootcamp, 

duiken, wandelen, fietsen en suppen. 

• De Galderse Meren biedt geen ruimte aan intensieve buiten- en watersporten 

die een grote druk leggen op de natuurwaarden in het gebied. Denk hierbij aan 

een wakeboardbaan of een mountainbikeroute. 

• Om de Galderse Meren aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen 

wordt ingezet op zoneren. Zoals beschreven trekt de Galderse Meren tijdens 

de zomermaanden andere doelgroepen aan dan in de wintermaanden. Met 

name voor de zomermaanden is de zonering essentieel om de aantrekkelijkheid 

van de Galderse Meren voor de verschillende doelgroepen te behouden en te 

versterken. De aangegeven zonering (zie visiekaart) is met name richtinggevend 

voor de uitwerking van voorzieningen en faciliteiten. Het is niet zo dat gezinnen 

met kleine kinderen geweerd worden aan bijvoorbeeld de zuidzijde van de 

waterplas. Door het realiseren van speelvoorzieningen, de aanwezigheid van 

zwemtoezicht en passende horecavoorzieningen (standplaatsen) rondom 

het strand aan de westzijde (ter hoogte van P4/5) wordt hier echter een 

recreatiegebied gecreëerd dat aansluit bij de wensen van deze doelgroep 

en daarmee aantrekkelijker is voor deze doelgroep dan de overige delen van 

de Galderse Meren. Op die manier worden doelgroepen verleid om van de 

verschillende zones gebruikt te maken.

• Er wordt ingezet op het vergroten van het oppervlakte strand rondom de 

Galderse Meren aan de west- en zuidzijde. Op dit moment is met name aan de 

zuidzijde de overgang tussen land en water relatief steil. Door de overgang te 

verzachten en in te richten als een strand, met hier en daar een helofytenzone 

(rietkragen) om de waterkwaliteit op peil te houden, wordt er meer ruimte 

gecreëerd voor recreanten. Bij de inrichting van het strand en de ligweiden is er 

tevens aandacht voor de kwaliteit en wordt de hoeveelheid uitwerpselen van 

ganzen en zwerfafval actief aangepakt. 

• De ontwikkeling van recreatieve activiteiten vraagt ook om investeringen in 

voorzieningen. Op dit moment is het voorzieningenniveau bij de Galderse 

Meren niet voldoende. De toilet- en douchevoorzieningen zijn aan vervanging 

toe en het onderhoudsniveau is onvoldoende. Troep, afval en ontbreken van 

toilet of douche worden op dit moment gezien als belangrijke belemmeringen 

van bezoekers.  Uitgangspunt is dat er minimaal per strand één toilet- en 

douchevoorziening aanwezig is en dat het onderhoudsniveau op orde is. Ook 

de uitbreiding van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld door het toevoegen 

van speelvoorzieningen, is van belang om aan het verwachtingspatroon van de 

consument te kunnen voldoen. 

• Het recreatiegebied de Galderse Meren onderscheidt zich door het bieden 

van een hoog serviceniveau voor deze ‘groene’ recreatieve activiteiten. 

Alle benodigde voorzieningen om de recreatieve activiteiten te kunnen 

beoefenen, zijn aanwezig en ontzorgen hiermee de recreant. Een voorbeeld 

hiervan is het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied voor de 

duiksport door te investeren in de vernieuwing van een duikparcours, de 
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aanwezigheid van voorzieningen om duikattributen af te spoelen, een douche- 

en aankleedgelegenheid, goede parkeervoorzieningen, mogelijkheden 

om met leden van de vereniging bijeen te komen en een aantrekkelijke 

horecagelegenheid om na afloop van de duik een kop koffie te drinken. De 

Galderse Meren ontwikkelt zich hierdoor tot specialistisch gebied op het gebied 

van een aantal groene sport- en ontspanningsactiviteiten in een natuurlijke 

omgeving. 

• Door niet alleen zomeractiviteiten te ontplooien, wordt ook aandacht 

geschonken aan de verspreiding van activiteiten over het gehele jaar. Op die 

manier is er niet alleen in de zomermaanden iets te beleven aan de Galderse 

Meren, maar vormt het gebied ook in de wintermaanden een aangename, 

recreatieve locatie. 

• Door het samenbrengen van diverse recreatieve activiteiten bij de Galderse 

Meren heeft deze locatie de potentie om zich te ontwikkelen tot volwaardige 

recreatief knooppunt en/of Natuurpoort. De Galderse Meren vormt daarmee 

het vertrekpunt voor verschillende recreatieve routes (wandelen, fietsen etc.) 

en het knooppunt voor recreatieve activiteiten. De Galderse Meren biedt ook de 

ruimte om diverse verenigingen gericht op groene buitensporten te huisvesten. 

Deze profilering kan de Galderse Meren nadrukkelijke op de kaart zetten. 

• Om de knooppuntfunctie te vervullen, wordt ook ingezet op het creëren van 

aantrekkelijke en bijzondere routes voor fietsers en wandelaars naar en van de 

Galderse Meren. Door unieke belevenissen en verhalen te koppelen aan routes 

wordt de Galderse Meren ook beter aangesloten op de omgeving. 

• Naaktrecreanten vormen ook een belangrijke doelgroep voor de Galderse 

Meren. Aangezien er in de direct omgeving geen alternatieve locaties aanwezig 

zijn, heeft het naaktstrand een verzorgende functie voor de gehele regio 

West-Brabant. Uitgangspunt is dat de Galderse Meren deze functie kan blijven 

vervullen. Er wordt een alternatieve locatie ingevuld voor het naaktstrand. Bij 

de invulling van een alternatieve locatie zijn de volgende uitgangspunten van 

belang: 

• Gezien het huidige gebruikt dient het strandoppervlak van de nieuwe 

locatie minimaal gelijk te zijn aan het huidige oppervlak. Mogelijkheden 

om het strand uit te breiden, worden daarbij verkend. 

• Om de privacy en rust te garanderen, dient het naaktstrand te worden 

onttrokken aan het zicht vanaf de openbare weg en de andere stranden. 

• De faciliteiten op het naaktstraat (o.a. afvalbakken, wc’s, fietsparkeren, 

bebording met gedragsregels, zandstrand, ligweide) dienen in de directe 

nabijheid aanwezig te zijn. 

• Het naaktstrand dient op een heldere wijze te worden aangegeven 

(zonering). 

3.4 Horeca
Gedurende het zomerseizoen zijn er rondom de recreatieplas diverse standplaatsen 

aanwezig, waar de consument terecht kan voor ijs, friet, drinken of ander fastfood. 

De standplaatsen zijn de enige mogelijkheid om rondom de Galderse Meren iets te 

eten of te drinken te verkrijgen. 

De aanwezigheid van een volwaardige horecavoorziening biedt echter een 

meerwaarde voor het gebied. De aanwezigheid van horecavoorzieningen kan 

de verblijfsduur van bezoekers verlengen en meer bezoekers trekken (ook 

buiten de mooie dagen). Bovendien is de huidige consument op zoek naar een 

vrijetijdsbesteding waarbij hij/zij volledig ontzorgd worden. Een horecagelegenheid 

kan daarbij een alternatief bieden voor de (niet-gekoelde) boterham en drankje die 

vanuit thuis mee moeten worden genomen tijdens de zomer of een warme koffie na 

een winterwandeling in plaats van de thermoskan met koffie van thuis. 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘horeca’: 

Horecavoorziening

• Om de Galderse Meren het gehele jaar te activeren, wordt ingezet op het 

realiseren van een horecavoorziening die het gehele jaar geopend is . Alleen op 

die manier kan de Galderse Meren een totaalpakket aanbieden, wat zowel in 

de zomer- als in de winterperiode voor vertier en ontspanning kan zorgen. In de 

zomer kunnen recreanten terecht voor een verkoelend ijsje en in de winter voor 

een warme mok chocolademelk. 

• Om een horecagelegenheid goed te kunnen laten functioneren, wordt de 

huidige beperking in relatie tot sluiting bij de zonsondergang aangepast. Het 
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horecaconcept heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om het 

gehele jaar ook na zonsondergang open te blijven. Zo kunnen activiteiten 

na 22.00 worden voortgezet mits verstorende verlichting en geluid worden 

voorkomen.  

• Het strand van ter hoogte van P3 vormt de meest geschikte locatie voor 

de realisatie van een permanente horecavoorziening. De locatie is goed te 

bereiken via de Moerstraat in verband met de bevoorrading. Het strand bij 

P3 is centraal gelegen tussen de verschillende recreatiestranden waardoor de 

horecavoorziening toegankelijk is voor alle bezoekers aan de Galderse Meren en 

bijdraagt aan de sociale  controle op de aangrenzende stranden. Bovendien is 

de locatie op afstand gelegen van het ecologische deel van de Galderse Meren 

(noord- en oostzijde), waardoor de effecten op dat natuur geminimaliseerd 

worden. Om een volwaardige voorziening op het strand van P3 te kunnen 

realiseren zal hier ruimte worden gecreëerd door het aangrenzende groen op 

een andere manier in te richten. 

• De invulling van de horecavoorziening dient aan te sluiten bij activiteiten 

rondom de Galderse én de voornaamste doelgroepen van de Galderse Meren. 

Het organiseren van congressen, bijeenkomsten, bruiloften etc. behoort ook tot 

de mogelijkheden. 

• Het gebouw waarin de horecavoorziening wordt gerealiseerd, wordt 

gecombineerd met aanvullende voorzieningen die aansluiten bij de activiteiten 

die plaatsvinden rondom de Galderse Meren. Op die manier worden losse 

bouwwerken voorkomen en worden activiteiten zoveel mogelijk geclusterd. 

Door bijvoorbeeld tevens kleedruimten aan te bieden voor duikers  of een 

aangename verblijfsplek voor honden te creëren, wordt er een koppeling 

gemaakt tussen de horecavoorziening en de activiteiten rondom de Galderse 

Meren. De horecavoorziening is op deze manier van toegevoegde waarde voor 

de recreatieplas. 

• De omgeving van de horecavoorziening wordt met zorg voor de natuur 

ingericht. Door een landschappelijke inpassing van de horecavoorziening, 

parkeerplaats en toegangsweg leiden de activiteiten (ook na zonsondergang) 

tot zo min mogelijk schade voor de omgeving. Denk hierbij aan het plaatsen van 

bosschages rondom de parkeerplaatsen zodat de koplampen van wegrijdende 

auto’s de dieren in de omliggende natuurgebieden niet verstoren. 

• Het horecaconcept dient in te spelen op de verschillende seizoenen. Waar in 

de zomer misschien minder waarde wordt gehecht aan een zitgelegenheid, is 

een fijne verblijfsplek in de winter essentieel. Ook qua samenstelling van de 

menukaart en de beschikbaarheid van verschillende producten is de flexibiliteit 

per seizoen van belang. 

• Het bouwwerk van de horecavoorziening dient aan te sluiten bij de omgeving. 

Uitgangspunt is natuurinclusief bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

natuurlijke en duurzame materialen en het gebouw geïntegreerd wordt in de 

omgeving. Ook voor de natuur dient het gebouw van meerwaarde te zijn door 

bijvoorbeeld groene daken te hanteren en nestkasten te integreren voor vogels. 

• Er wordt ingezet op het realiseren van een horecavoorziening die volledig 

zelfvoorzienend is op het gebied van elektriciteit en hierdoor functioneert op 

duurzame vormen van energie. 

 

Standplaatsen 

• Naast de toevoeging van een horecavoorziening wordt ingezet op de 

instandhouding van de seizoen standplaatsen. De standplaatsen leveren een 

bijdrage aan de diversiteit van het horeca-aanbod rondom de Galderse Meren. 

Er wordt ingezet op het opwaarderen van de kwaliteit van de standplaatsen, 

bijvoorbeeld door de inzet van foodtrucks in plaats van een frietkar. Om 

het serviceniveau richting de consument te vergroten, wordt ook voor de 

standplaatsen ingezet op het aanbieden van meer faciliteiten. Denk hierbij aan 

een kleine zitgelegenheid, statafels en een luifel.  

• De standplaatsen richten zich op het aanbieden van laagdrempelige 

horecaproducten die ter plekke kunnen worden afgehaald: van de verkoop 

van drankjes (sap, blikjes fris, kop koffie) tot aan snelle en simpele maaltijden. 

Op deze manier vormen de standplaatsen een aantrekkelijke tegenhanger 

van de nieuwe, permanente horecavoorziening. Samen bedienen de 

horecagelegenheden (standplaatsen en permanente horecavoorzieningen) een 

breed scala aan doelgroepen. 

• Bij de invulling van de standplaatsen is het van belang om oog te houden voor 

diversiteit van het aanbod. Door de flexibele invulling van de standplaatsen 
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wordt er de mogelijkheid gecreëerd om in te spelen op de seizoenen en wensen 

van de consument. In de zomerperiode is er bijvoorbeeld meer vraag naar een 

verkooppunt voor ijsjes, terwijl in de winter een verkooppunt met koffie en 

warme chocolademelk beter passend is.  Door de invulling van de standplaatsen 

regelmatig te wisselen, bieden de standplaatsen ook de verrassing en variatie 

waar de consument op zoek naar is. 

• De standplaatsen zijn nu gelegen op de parkeerplaatsen rondom de Galderse 

Meren en hebben een relatief afgelegen locatie. Om de verbinding met de 

waterplas te versterken, worden de mogelijkheden onderzocht om (enkele) 

standplaatsen te verplaatsen naar de stranden. De aanwezigheid van 

stroomvoorzieningen op de stranden is hierbij essentieel. Bij de realisatie van de 

toiletvoorzieningen op de stranden wordt tevens voorzien in extra aansluitingen 

voor stroom en water. 

3.5 Evenementen
Op basis van het vastgestelde evenementenbeleid van de gemeente Breda kan er bij 

de Galderse Meren maximaal 2 dagen per jaar een grootschalig evenement worden 

georganiseerd. Dit evenement dient plaats te vinden buiten de kwetsbare periode 

voor natuur. De uitgangspunten uit het evenementenbeleid worden gerespecteerd.  

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘evenementen’: 

• Het groene karakter van de Galderse Meren is een aantrekkelijk decor voor 

evenementen. Zowel organisatoren, als bezoekers waarderen de beleving van 

evenementen in het groen. Om deze waarde voor evenementen, maar ook voor 

de aanwezige natuur en overige activiteiten te waarborgen, is het behouden 

van een goede en gezonde balans tussen evenementen en de gestelde 

natuurdoelstellingen in het gebied essentieel. De gemaakte afspraken in het 

evenementenbeleid van de gemeente Breda, waarbij maximaal 2 dagen per jaar 

ruimte wordt geboden aan grootschalige evenementen, wordt gerespecteerd. 

De gebieden bestemd voor recreatie, gelegen aan de zuid- en westzijde van de 

plas, kunnen voor evenementen worden ingezet. 

• Tijdens de kwetsbare periode (1 maart tot en met 30 juni) mogen er geen 

luidruchtige evenementen worden georganiseerd bij de Galderse Meren, in 

verband met de kans op  verstoring van broedende vogels. 

• Wat betreft evenementen wordt gestreefd naar het vergroten van de variatie 

in het aanbod, met respect voor de gemaakte afspraken in relatie tot de 

bescherming van de natuur. De variatie van het aanbod dient hierdoor meer 

gezocht te worden in de organisatie van kleinschalige en niet-luidruchtige 

evenementen. De balans met overige vormen van recreatie is van belang. 

• Door het groene karakter van de Galderse Meren vormt het gebied geen 

standaard evenementenlocatie. In het kader van de profilering van het gebied 

is het van belang dat ook de evenementen aansluiten bij deze identiteitsdrager 

van het gebied. De Galderse Meren biedt met name ruimte aan evenementen, 

waarbij het evenement verbonden wordt met de groene omgeving (synergie). 

Onder andere de aanwezigheid van de waterplas en bossen vormen een 

essentieel onderdeel bij de vormgeving van een evenement, in plaats van dat ze 

worden gezien als een obstakel voor de bouw van een podium. De organisatie 

van bijvoorbeeld sportevenementen (zwemwedstrijd, triatlon), festivals in 

het groen of een mud run sluiten hierdoor goed aan bij het profiel voor de 

recreatieplas. 

• Door de NNB-status van het bos aan de westzijde van de plas te 

verwijderen, worden aan de westzijde meer mogelijkheden gecreëerd om 

evenementen te organiseren. De bossen kunnen geïntegreerd worden bij het 

evenemententerrein en onderdeel vormen van de programmering. Hiermee 

kunnen evenementen aan de zuid- en westzijde van de Galderse Meren een 

unieke en onderscheidende ervaringen bieden aan bezoekers. Dit is enkel alleen 

mogelijk als er geen beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn. 

• Evenementen worden enkel georganiseerd aan de west- en zuidzijde van de 

recreatieplas. 

• Evenementen dienen te voldoen aan de wet Natuurbescherming. Het 

uitgangspunt van deze wet is dat er geen schade mag plaatsvinden aan dieren 

of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Voor ieder evenement dient 

daarom een onderzoek te worden uitgevoerd naar flora en fauna en op basis 

daarvan maatregelen te worden genomen om verstoring te voorkomen.  

• Op basis van de afspraken uit het evenementenbeleid van de gemeente Breda 
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leveren evenementenorganisatie een bijdrage aan het Fonds natuurinvestering. 

Er wordt ingezet om de bijdragen die betaald worden voor evenementen bij de 

Galderse Meren ook daadwerkelijk te investeren in het gebied. 

• Bij de organisatie van evenementen staat duurzaamheid centraal. Er wordt 

gestreefd naar een duurzame stroomvoorziening voor de organisatie van 

evenementen. Ook bij de invulling van de evenementen worden duurzame of 

herbruikbare materialen toegepast. Wegwerpplastic wordt bijvoorbeeld niet 

toegestaan. 

3.6 Mobiliteit
Om de ontwikkelingsmogelijkheden van de Galderse Meren te kunnen benutten, is 

het essentieel om te investeren in de bereikbaarheid van het gebied. Op basis van de 

uitgangspunten uit de gebiedsvisie wordt uiteindelijk een mobiliteitsplan opgesteld 

voor het gebied, waarbij de onderdelen bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid 

worden meegenomen.  

Bereikbaarheid

Door de omsluiting van de recreatieplas door snelwegen aan twee zijden heeft de 

Galderse Meren een relatief geïsoleerde ligging. De aanwezige ontsluitingswegen 

(Moerstraat en Rijsbergsebaan) kunnen 95% van de dagen van het jaar de 

vervoersstromen van en naar de Galderse Meren goed verwerken. Enkel bij extreem 

mooi weer en grote bezoekersstromen ontstaan er files en opstoppingen die de 

bereikbaarheid van de plas negatief beïnvloeden. Om het gebied op recreatief vlak 

verder te ontwikkelen, is een goede bereikbaar essentieel. 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘mobiliteit-bereikbaarheid’: 

• Om de bereikbaarheid van het gebied ten alle tijden op niveau te houden, wordt 

ingezet op het opwaarderen van de bestaande ontsluitingswegen. De nadruk 

ligt voornamelijk bij de opwaardering van de Moerstraat en de aansluiting op de 

Galderseweg. Door de Moerstraat op te waarderen en meer ruimte te creëren 

voor het autoverkeer, krijgt de bereikbaarheid van het gebied een positieve 

impuls. De kans dat bij extreme drukte een eenrichtingsverkeer moet worden 

ingesteld, zoals nu wel het geval is, neemt hierdoor sterk af en daarmee ook de 

onduidelijkheid richting de bezoeker en het ontstaan van zoekverkeer.  Bij de 

opwaardering van de Moerstraat dient rekening te worden gehouden met de 

NNB-status van de omliggende natuurgebieden. 

• Door het opwaarderen van de Moerstraat kan de Rijsbergsebaan worden ontlast 

wat betreft het autoverkeer en is hier meer ruimte voor het langzame verkeer. 

Een groot gedeelte van de bezoekers komt met de fiets. Door het inrichten van 

een veilige route voor de fiets, neemt ook de verkeersveiligheid toe. 

• Bij de inrichting van de infrastructuur rondom de Galderse Meren dient 

aandacht te zijn voor de natuur. Door de aanpassing van de inrichting van de 

wegen, bijvoorbeeld door het gebruik van faunapassages en/of de aanplant van 

bosschages die het licht van koplampen tegenhouden, ondervindt de natuur zo 

min mogelijk hinder van het autoverkeer.  

• Het gebied is nu niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het 

inrichten van een goede openbaarvervoerverbinding is lastig, omdat de 

bezoekersstromen zich clusteren op enkele piekmomenten in het jaar en 

daarmee is de vraag naar openbaar vervoer ook niet gelijkwaardig verdeeld. Bij 

evenementen wordt gebruik gemaakt van tijdelijke busverbindingen, waarbij 

een pendelverbinding wordt gevormd tussen parkeerplaats in de omgeving en 

het evenemententerrein. In het kader van het verduurzamen van het vervoer 

van en naar de Galderse meren worden alternatieve mogelijkheden, zoals het 

inrichten van een transferium op afstand, maatwerk op het gebied van openbaar 

vervoer tijdens piekmomenten en overige opties, onderzocht. 

Parkeren

Rondom de recreatieplas zijn er diverse parkeervoorzieningen aanwezig. Ook hierbij 

geldt dat de parkeercapaciteit voor 95% van de tijd ruim voldoende is om de vraag 

in te vullen. Bij extreem drukke dagen kan er gebruik worden gemaakt van een 

overloopterrein, aan de noordzijde van de plas. De afgelopen jaren is het parkeren bij 

de Galderse Meren geprofessionaliseerd door het plaatsen van parkeerautomaten en 

het mogelijk maken van mobiel parkeren.

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘mobiliteit-parkeren’: 
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• Ingezet wordt op een jaarrond recreatieprogramma voor de Galderse Meren. 

Om dit in goede banen te leiden, dient hiervoor een passend parkeerregime 

te worden gehanteerd, waarbij de veiligheid wordt gegarandeerd. Denk 

bijvoorbeeld aan de plaatsing van slagbomen bij de entrees van de 

parkeerterreinen. 

• Onderzoeken mogelijkheden om de inrichting van de bestaande parkeerplaatsen 

te optimaliseren, zodat er meer auto’s geparkeerd kunnen worden. Het 

overloopterrein blijft behouden voor de piekmomenten gedurende de zomer. 

• Het overloopgebied is afgescheiden van het natuurgebied aan de noordzijde van 

de plas. 

• Het parkeren van fietsen wordt geclusterd aan de westzijde van de recreatieplas 

(ter hoogte van P4). Deze parkeerplaats sluit aan bij de langzaam verkeer route 

via de Rijsbergsebaan. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, worden 

de mogelijkheden onderzocht om de parkeervoorziening voor fietsen te 

optimaliseren. 

3.7 Duurzaamheid
Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘mobiliteit-duurzaamheid’: 

• Het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen wordt ook rondom de Galderse 

Meren gestimuleerd. Bij de inrichting van de parkeerterreinen wordt dan ook 

voldoende aandacht besteed aan nieuwe, duurzame vormen van mobiliteit, 

zoals het beschikbaar stellen van laadpunten voor elektrische fietsen en 

scooters, voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en deelauto’s en -scooters. 

• Het fietsgebruik wordt gestimuleerd door het opwaarderen van het 

serviceniveau voor de fietser. Het inrichten van een veilige en aantrekkelijke 

fietsverbinding via de Rijsbergsebaan (zie thema bereikbaarheid), maar ook het 

bieden van voldoende parkeerplaatsen (met toezicht) en elektrische laadpunten 

dragen bij aan vergroten de aantrekkelijkheid van het gebruik van de fiets. 

3.8 Veiligheid
De aanwezigheid van zwemtoezicht, handhaving, een EHBO-post en de 

sfeerbeheerders dragen zorg voor goede sfeer en het veiligheidsgevoel. De 

aanwezigheid van deze partijen worden dan ook positief gewaardeerd. Desondanks 

is de overlast van anderen (‘verkeerd publiek’) een belangrijke reden waarom niet-

bezoekers niet komen (zie bijlage 2). 

Voor de ontwikkeling van het gebied de Galderse Meren zijn de volgende 

uitgangspunten leidend vanuit het thema ‘veiligheid’: 

• Voortzetten van sfeerbeheer tijdens het hoogseizoen, waarbij aandacht is voor 

het veiligheidsgevoel van bezoekers en het verminderen van overlast. 

• Het realiseren van een goede afsluiting van de niet-openbare gebieden en de 

gebieden met natuurwaarden die beschermd moeten worden. 
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2  I Gebiedsprofiel  – Galderse Meren  

 

BIJLAGE 1  

PROFIELSCHETS HUIDIGE SITUATIE 

 

Inleiding  

Het gebied de Galderse Meren vormt een uniek gebied 

binnen de gemeente Breda. Aan de hand van een 

analyse van de huidige situatie zijn gezamenlijk met de 

betrokken partijen de plus-  en verbeterpunten 

inzichtelijk gemaakt. Deze analyse vormt het vertrekpunt 

voor het gebiedsprofiel.  

 

Trends consumentengedrag 

De manier waarop wij onze vrijetijd invullen, is de afgelopen 

jaren sterk veranderd. Op het gebied van vrijetijdsbesteding 

zijn er diverse trends waarneembaar:  

• Groei van het aanbod: het aanbod aan 

vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in Nederland is sterk 

gegroeid. Aangezien de omvang van vrije tijd niet of 

nauwelijks is veranderd, moet de consument (vanwege 

tijd en financiële middelen) keuzen maken1.  

• Vrijetijdparticipatie is hoog: een groot gedeelte van de 

Nederlandse bevolking neemt deel aan de 

vrijetijdseconomie. Vrijetijdsactiviteiten vinden steeds 

vaker plaats buitenhuis, waardoor er ook meer besteed 

wordt aan de invulling van de vrijetijd2.  

• Beleving: de consument is op zoek naar een unieke 

beleving en wil verrast worden. Beleving is hierdoor een 

essentieel onderdeel van de vrijetijdsbesteding1.  

 
1 Trends in vrijetijdssector, NRIT Trendrapport 2021 

• Lokaal versus nationaal: ook voor de vrijetijdsbesteding 

geldt dat de consument niet meer enkel verbonden is aan 

de directe leefomgeving. Indien het aanbod in de directe 

omgeving niet voldoet aan de verwachtingen, is de 

consument bereid om een grotere afstand af te leggen1.    

• Internet is de start van de vrijetijdsbesteding: via het 

internet kan de consument zich gemakkelijk oriënteren op 

de vrijetijdsmogelijkheden in de omgeving. De consument 

is hierdoor beter geïnformeerd en minder sterk 

verbonden aan de directe omgeving1.  

• Comfort en service: de consument wil graag ontzorgd 

worden en is hierdoor op zoek naar vrijetijdsbestedingen 

waarbij service en comfort centraal staan1.  

• Aandacht voor gezondheid: er is een toenemende 

aandacht voor gezondheid en bewegen. Zwemmen in 

natuurwater draagt bij aan de gezondheid. Daarbij wordt 

niet alleen gezwommen tijdens warme dagen, maar bij 

lagere temperaturen worden natuurwateren vaker 

gebruikt. Ook wandelen en hardlopen zijn in populariteit 

toegenomen.  

• Aandacht voor natuur en rust: in de hectische 

maatschappij is er een groeiende behoefte aan rust en 

stilte. Het recreëren in een rustige en groene omgeving 

draagt bij aan het onthaasten en ruimte te creëren voor 

ontspanning1.  

• Waar en wanneer: De consument wil haar vrijetijd in 

kunnen delen zoals hij/zij dat wenst. Dit betekent dat de 

consument zelf besluit waar en wanneer de vrije tijd 

wordt ingevuld. Hierbij is een openbare waterplas in het 

2 Onderzoek naar de maatschappelijke waarde van 

toerisme en recreatie, CELTH, 2021 

voordeel van een niet-openbare waterplas of zwembad 

doordat je hier niet te maken hebt met openingstijden1.    

 

Analyse huidige situatie  

 

Samenvatting analyse huidige situatie 

 

■ 

■ 

Toegankelijkheid 

Het gebied is openbaar toegankelijk  

Toegankelijkheid voor mindervaliden  

 

 

■ 

 

■ 

■ 

Activiteiten 

Waterrecreatie mogelijkheden (o.a. duikparcours, 

surfstrand, zwemplas, naaktrecreatie) 

Beperkte mogelijkheden voor evenementen  

Beperkte recreatieve activiteiten buiten het 

zomerseizoen 

 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

Voorzieningen 

Voldoende parkeercapaciteit 

Aanwezigheid overloopterrein  

Parkeerautomaten 

Aanwezigheid standplaatsen 

Geïsoleerde ligging tussen snelwegen A16 en A58 

Ontsluitingswegen kunnen piekmomenten niet aan 

Wildparkeren in de omgeving tijdens piekmoment 

Slechte bereikbaarheid openbaar vervoer 

Kwaliteit toilet- en douchevoorzieningen  

Ontbreken van (permanente) horecavoorzieningen 
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■ Ontbreken van overige recreatieve voorzieningen, zoals 

speelgelegenheden 

 

 

■ 

■ 

 

■ 

 

 

■ 

■ 

Natuur 

Aantrekkelijk groen decor 

Kwaliteit NNB aan de westzijde (o.a. door verstoring 

door waterrecreanten) 

Robuustheid NNB aan de oostzijde (o.a. door barrière 

snelweg en Moerstraat, beperkte breedte van 

verbindingen, verstoring door honden) 

Afname waterkwaliteit 

Zwerfafval in natuurgebieden 

 

 

■ 

■ 

Veiligheid 

Zwemtoezicht en EHBO 

Verbetering sfeer door aanwezigheid sfeerbeheerders en 

toezicht 

 

Toegankelijkheid 

Het gebied de Galderse Meren is gedurende het gehele 

jaar openbaar toegankelijk. Het gebied is in eigendom en 

beheer van de gemeente Breda, waarmee de vrije 

toegankelijkheid behouden blijft. Het waarborgen van 

deze vrije toegankelijkheid is dan ook een van de 

uitgangspunten die de gemeenteraad van de gemeente 

Breda heeft meegegeven voor de uitwerking van de 

gebiedsvisie.  

 

Tijdens specifieke momenten en voor specifieke locaties 

zijn er aanvullende maatregelen getroffen die de 

toegankelijkheid enigszins beïnvloeden. Zo wordt tijdens 

het broedseizoen en zomerperiode de noordoostzijde 

van de plas afgezet om daar de natuurwaarden te 

beschermen. De overige delen van de plas blijven 

toegankelijk. Tijdens het recreatieseizoen (1 april tot 1 

oktober) dienen bezoekers met de auto te betalen en 

worden in verband met de veiligheid de 

parkeerterreinen om de plas tijdens de avonduren 

afgesloten met een slagboom (met uitzondering van één 

parkeerterrein).  

 

Aandachtspunt op het gebied van toegankelijkheid is de 

toegankelijkheid voor mindervaliden. Op dit moment zijn 

er beperkte voorzieningen voor deze doelgroep 

aanwezig, zoals de aanwezigheid van parkeerplaatsen 

voor mindervaliden. Om de toegankelijkheid van het 

gebied te verbeteren, zal bij de inrichting van het gebied 

en de aanwezige voorzieningen tevens aandacht dienen 

te zijn voor deze doelgroep.  

 

Activiteiten 

De Galderse Meren is een recreatieplas met een 

zandstrand en zwem-, duik- en surfmogelijkheden. Het 

recreatiegebied is op dit moment opgedeeld uit drie 

typen recreatiegebieden, namelijk de surfplas in het 

zuiden, de zwemplas in het westen en het naaktstrand in 

het noorden. Ter hoogte van de surfplas is tevens een 

duikparcours aanwezig. Het recreatiegebied heeft 

hierdoor tijdens de zomer voor diverse waterrecreanten 

iets te bieden. In verband met de natuurwaarden is 

varen op de plas niet toegestaan (met uitzondering van 

het vaartuig van de reddingsbrigade).  

 

Maximaal 2 dagen per jaar biedt de Galderse Meren nu 

ruimte aan de organisatie van een evenement. Dit 

evenement dient plaats te vinden buiten het 

broedseizoen. Door het ecologische belang (status NNB, 

zie natuur) zijn de mogelijkheden voor de organisatie van 

evenementen op dit moment beperkt.  

 

In de winterperiode biedt het gebied mogelijkheid om 

een ronde te wandelen om de plas. De delen aan de 

oostzijde van de plas zijn namelijk gedurende 

wintermaanden opgesteld voor publiek. Tijdens de 

zomerperiode is dit niet mogelijk, in verband met de 

bescherming van het broedseizoen.  

De recreatiemogelijkheden van de Galderse Meren zijn 

hierdoor op dit moment met name sterk gefocust op de 

mooie dagen in de zomer. Door corona is het gebruik 

buiten het seizoen wel toegenomen en is het aantal 

wandelaars in de weekenden gegroeid. De 

mogelijkheden aan activiteiten buiten het seizoen zijn 

echter beperkt.      

 

Voorzieningen  

Op het gebied van voorzieningen kunnen we 

onderscheid maken in mobiliteitsvoorzieningen en 

recreatieve voorzieningen.  

 

Mobiliteitsvoorzieningen  

De Galderse Meren is gelegen in het zuidelijke deel van 

Breda, nabijheid kruispunt van de snelwegen A58 en 

A16. Door de omsluiting door snelwegen aan twee zijden 

heeft de Galderse Meren een relatief geïsoleerde ligging. 

De recreatieplas ligt relatief ver van de omliggende 
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woonwijken waardoor een groot deel van de bezoekers 

aangewezen is op de auto om het gebied te bereiken. De 

ontsluitingswegen (Moerstraat en Rijsbergsebaan) 

kunnen 95% van de dagen van het jaar de 

vervoersstromen van en naar de Galderse Meren goed 

verwerken. Enkel bij extreem mooi weer en grote 

bezoekersstromen ontstaan er files en opstoppingen die 

de bereikbaarheid van de plas, ook voor hulpdiensten, 

negatief beïnvloeden. Via diverse maatregelen, zoals het 

instellen van tijdelijk eenrichtingsverkeer of zelfs de 

afsluiting van het gebied, worden gevaarlijke situaties 

zoveel mogelijk voorkomen.  

 

Rondom de recreatieplas zijn er diverse 

parkeervoorzieningen aanwezig. Ook hierbij geldt dat de 

parkeercapaciteit voor 95% van de tijd ruim voldoende is 

om de vraag in te vullen. Bij extreem drukke dagen kan 

er gebruik worden gemaakt van een overloopterrein, aan 

de noordzijde van de plas. Desondanks wordt er tijdens 

deze extreme situaties ook in de bermen geparkeerd, 

wat voor onveilige verkeersituaties kan zorgen. Vandaar 

dat er afgelopen jaren in de omgeving palen zijn 

geplaatst in de bermen om deze vormen van 

foutparkeren te voorkomen.  

 

Afgelopen jaren is het parkeren bij de Galderse Meren 

geprofessionaliseerd door het plaatsen van 

parkeerautomaten en het mogelijk maken van mobiel 

parkeren. Buiten het recreatieseizoen kun je gratis 

parkeren. Enkele parkeerterreinen worden dan 

afgesloten in verband met de veiligheid.  

Een gedeelte van de bezoekers komt per fiets. Voor het 

parkeren van de fiets is een gedeelte van het 

parkeerterrein gereserveerd. Overige 

vervoersmogelijkheden, zoals het openbaar vervoer, zijn 

niet in de directe nabijheid aanwezig.  

 

Recreatieve voorzieningen  

Ter hoogte van de zwemplas, zwemplas en het 

naaktstrand zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Bij de 

zwemplas is deze voorziening ook voorzien van douches. 

Voor alle toilet- en douchevoorzieningen geldt dat de 

voorzieningen sterk verouderd zijn en niet meer voldoen 

aan het serviceniveau dat de hedendaagse consument 

verwacht.  

 

Op de parkeerplaatsen P1, P3 en P4 zijn 

seizoenstandplaatsen ingericht. Gedurende het 

zomerseizoen worden deze standplaatsen gebruikt door 

verkopers van ijs, friet of andere etenswaren. De 

standplaatsen zijn de enige mogelijkheid om rondom de 

Galderse Meren iets te eten of te drinken te verkrijgen. 

Er zijn geen andere of permanente horecagelegenheden 

aanwezig. Buiten het zomerseizoen zijn ook de 

standplaatsen niet ingevuld en zijn er geen 

mogelijkheden om iets te drinken of te eten te 

bemachtigen. Het voorzieningenniveau op het gebied 

van horeca voldoet op dit moment hierdoor niet aan de 

standaarden van de huidige consument. De huidige 

consument is daarbij op zoek naar een 

vrijetijdsbesteding waarbij hij/zij volledig ontzorgd 

worden. Een horecagelegenheid kan daarbij een 

alternatief bieden voor de (niet-gekoelde) boterham en 

drankje die vanuit thuis mee moeten worden genomen 

tijdens de zomer of een warme koffie na een 

winterwandeling in plaats van de thermoskan met koffie. 

Bovendien kan de aanwezigheid van (permanente) 

horecavoorzieningen de verblijfsduur van bezoekers 

verlengen.  

 

Overige recreatieve voorzieningen, zoals 

speelgelegenheden, zijn niet aanwezig aan de Galderse 

Meren.  

 

Natuur 

Het recreatiegebied de Galderse Meren is gelegen in een 

bosrijke omgeving. De aanwezige natuur vormt een 

aangenaam decor voor de activiteiten die er 

plaatsvinden.  
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De aanwezige natuurgebieden rondom de waterplas 
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maken tevens onderdeel uit van het Natuur Netwerk 

Brabant (NNB). NNB is een onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vormt een netwerk 

van bestaande en nieuw te realiseren natuurgebieden 

die door ecologische verbindingszones met elkaar 

verbonden zijn. De aanwezige natuurgebieden rondom 

de Galderse Meren zijn hierdoor van belang voor de 

werking van het totale netwerk en verbindt leefgebieden 

van flora en fauna met elkaar (ecologische 

verbindingszone). Met name de oostzijde van de plas 

heeft een belangrijke functie in het kader van het 

verbinden van natuurgebieden.  

 

Op dit moment functioneert de ecologische 

verbindingszone niet optimaal, omdat de natuur op 

verschillende locaties en door verschillende oorzaken 

wordt verstoord. Allereerst zorgen de aanwezige 

snelwegen, met name de snelweg A58, voor een abrupte 

scheiding tussen natuurgebieden. Op enkele locaties zijn 

onderdoorgangen (faunapassages) gemaakt om de 

natuurwaarden van beide zijden aan elkaar te verbinden. 

Deze verbindingen zijn echter onvoldoende robuust om 

te kunnen functioneren als een volwaardige natuurlijke 

verbinding. Bovendien worden ze verbinding ook 

gebruikt door fietsers die daarmee het natuurgebied 

verstoren. Ditzelfde geldt voor de Moerstraat. Deze 

autoverbinding is niet voorzien van faunapassages en 

vormt hierdoor een barrière in het natuurnetwerk.  

Daarnaast is de hoeveelheid beschikbare ruimte aan de 

oostzijde van de plas voor de ontwikkeling van natuur 

beperkt. Er is slechts een smalle strook aanwezig tussen 

de plas en de aangrenzende agrarische bedrijven. Het 

gebruik van deze strook, waaronder door wandelaars 

met honden, is vrij intensief en verstorend waardoor de 

natuurontwikkeling hier onvoldoende de ruimte krijgt 

om zich te ontwikkelen tot volwaardige verbinding.  

 

Ook aan de westzijde zijn gedeelten van de gronden 

aangewezen als onderdeel van de NNB, zoals 

bijvoorbeeld het bos tussen de zwemplas en surfplas. 

Ook hierbij geldt dat door het intensieve gebruik, met 

name door waterrecreanten, de kwaliteit van de natuur 

hier niet bijdraagt aan het netwerk van de NNB.  

 

De waterkwaliteit van de recreatieplas vormt ook een 

zorgpunt. Uit de metingen blijkt dat de kwaliteit van het 

water de afgelopen jaren afneemt. Dit kan in verbinding 

worden gebracht met de afname van de hoeveelheid 

waterplanten en -dieren in de waterplas. De 

waterkwaliteit wordt onder andere negatief beïnvloedt 

door het intensieve gebruik (waterrecreatie), 

uitwerpselen van ganzen en het beperkte herstellende 

vermogen van het ecosysteem.   

 

Als laatste geldt dat erin de natuurgebieden met 

regelmaat zwerfaval wordt geconstateerd. Gedurende 

het recreatieseizoen worden de prullenbakken dagelijks 

geleegd en wordt het zwerfafval verzameld. Buiten het 

seizoen is weinig toezicht en wordt er op diverse locaties 

zwerfaval waargenomen. De aanwezigheid van zwerfaval 

heeft een negatief effect op de natuurwaarden van het 

gebied.  

 

 

Veiligheid  

Tijdens het zomerseizoen is er aan de zwemplas 

zwemtoezicht en EHBO aanwezig in de vorm van de 

Reddingsbrigade. Ook is er tijdens mooie dagen toezicht 

aanwezig vanuit een externe beveiliging en de afdeling 

handhaving vanuit de gemeente Breda.  Zij dragen zorg 

voor een goede sfeer, de veiligheid en de begeleiding 

van de verkeersstromen. De aanwezigheid van deze 

toezichthouders worden positief gewaardeerd en 

hebben een positief effect op de veiligheidsbeleving en 

de sfeer.  
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BIJLAGE 2 

CONTEXT GALDERSE MEREN 

 

Type bezoekers zomermaanden 

De Galderse Meren trekt diverse type bezoekers aan. Op 

dit moment worden de hoofdgebruikers van de Galderse 

Meren gevormd door de gezinnen met jonge kinderen 

en jeugd (12 tot en met 18 jaar).  Doordat de Galderse 

Meren openbaar toegankelijk is, trekt het 

recreatiegebied ook veel huishoudens aan met een lager 

inkomen.  

 

Naaktrecreanten vormen ook een belangrijke doelgroep 

voor de Galderse Meren. Aangezien er in de direct 

omgeving geen alternatieve locaties aanwezig zijn, heeft 

het naaktstrand een verzorgende functie voor de gehele 

regio West-Brabant. 

 

Door de aanwezigheid van diverse campings in de 

omgeving, wordt de Galderse Meren ook bij mooi weer 

bezocht door de gasten van de diverse campings. Na 

17.00 wordt het gebied ook bezocht door 

arbeidsmigranten die in de omgeving werkzaam zijn en 

die na een dag werken, verkoeling en vertier zoeken aan 

de Galderse Meren.  

 

Zwemplassen binnen de gemeentegrenzen 

Binnen de gemeente Breda zijn er drie zwemplassen 

aanwezig, namelijk de Asterdplas, de Kuil en de Galderse 

Meren. De Asterdplas en de Kuil hebben een lokale 

verzorgende functie en zijn gericht op de wijk (Haagse 

Beemden) /dorp (Prinsenbeek). De Galderse Meren 

vormt de enige plas binnen de gemeente Breda met een 

regionale functie en trekt bezoekers vanuit Breda, maar 

ook uit de omgeving (o.a. België, omliggende 

gemeenten, Drechtsteden).  

Zwemplassen in de regio 

In de regio zijn diverse zwemplassen aanwezig. Enkele 

van deze plassen hebben, net zoals de Galderse Meren, 

een regionale functie. Het betreft de recreatieplas ’t 
Zand in Alphen en De Mosten in Hoogstraten (België). Op 

dit moment onderscheid de Galderse Meren zich ten 

opzichte van de deze zwemplassen door de ligging van 

het plas, het verzorgingsgebied en/of de 

toegankelijkheid.  

 

In tegenstelling tot de Mosten is de Galderse Meren 

openbaar toegankelijk. Bij de Mosten moet er per 

persoon entree worden betaald, terwijl bij de Galderse 

Meren enkel betaald moet worden voor het parkeren 

van een auto. Bovendien is het voorzieningenniveau bij 

de Mosten hoger en is de diversiteit aan activiteiten 

groter. Gezinnen met kinderen met een regulier of hoger 

inkomen en bovendien hogere verwachtingen stellen 

aan het voorzieningenniveau bij een zwemplas zijn 

hierdoor eerder geneigd om de Galderse Meren voorbij 

te rijden en een bezoek te brengen aan de Mosten.  

 

Recreatieplas ’t Zand is vergelijkbaar qua 
toegankelijkheid met de Galderse Meren. Doordat het ’t 
Zand gelegen is in Alphen trekt deze plas met name 

bezoekers uit de regio Alphen, Tilburg en zuidwest-Breda 

(Bavel). Het type bezoekers, gezinnen met jonge 

kinderen en jeugd, is wel vergelijkbaar.  

 

Type bezoekers wintermaanden 

In de winterperiode trekt de Galderse Meren echter een 

hele andere doelgroep aan. De plas is dan met name 

gericht op de inwoners van de gemeente Breda die een 

rondje komen wandelen en/of de hond uit komen laten. 

Bezoekers vormen dan met name huishoudens zonder 

kinderen en personen met een gemiddeld of hoger 

inkomen.  
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Uitwerking zandwinplassen in de omgeving 

 

Plas Galderse Meren 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Breda, zuid  

Toegankelijkheid  Openbaar 

Betaald parkeren (tijdens zomer)  

Activiteiten Zandstrand, naaktrecreatie, surfen, 

wandelen, evenementen, duiken 

Voorzieningen Toiletten, douches, EHBO, 

zwemtoezicht 

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Surfstrand / Naaktstrand: D (geen 

toezicht) 

Doelgroep  De plas heeft een regionale functie en 

trekt bezoekers Breda en omgeving 

(o.a. België). Gezinnen met kinderen 

en jeugd zijn belangrijke doelgroepen.   

De plas biedt daarnaast ruimte voor 

naaktrecreanten.  

Verzorgingsgebied  Regionaal  

 

 

 

 

 

Plas Asterdplas 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Breda, noord 

Toegankelijkheid  Openbaar 

Activiteiten Zandstrand, wandelen, evenementen 

Voorzieningen Toiletten, zwemtoezicht 

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Doelgroep  De plas vormt een bovenwijkse 

voorziening en is vooral gericht op 

bewoners van de Haagse Beemden 

Verzorgingsgebied  Lokaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plas De Kuil 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Prinsenbeek 

Toegankelijkheid  Niet openbaar toegankelijk 

Entree betalen per persoon 

Activiteiten Zandstrand, speeltoestellen, vissen   

Voorzieningen Toiletten, douches, zwemtoezicht, 

EHBO, horeca, kleedruimten,  

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Doelgroep  De plas is voornamelijk gericht op de 

bewoners uit Prinsenbeek 

Verzorgingsgebied  Lokaal  
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Plas Westpolderplas  

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Etten-Leur 

Toegankelijkheid  Openbaar 

Activiteiten Zandstrand 

Voorzieningen Toiletten, horeca (onderdeel van 

jachthaven) 

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Doelgroep  De plas is voornamelijk gericht op 

bewoners uit Etten-Leur 

Verzorgingsgebied  Lokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plas ’t Zand 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Alphen 

Toegankelijkheid  Openbaar 

Betaald parkeren  

Activiteiten Zandstrand, surfen  

Voorzieningen Toiletten, douches,  zwemtoezicht 

Aan de zuidzijde is een zandstrand dat 

gebruikt wordt campinggasten van 

het recreatiepark. Hier zijn ook 

speelgelegenheden aanwezig.  

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Doelgroep  De plas heeft een regionale functie en 

trekt bezoekers uit de regio Tilburg, 

Alphen en Bavel. Het zuidelijke deel 

van de plas is verbonden aan de 

camping en richt zich hierdoor op de 

gasten van de camping.  

Verzorgingsgebied  Regionaal  

 

 

 

 

 

 

Plas De Mosten 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Hoogstraten, België 

Toegankelijkheid  Niet openbaar toegankelijk 

Entree betalen per persoon 

Activiteiten Zandstrand, speeltoestellen,  

klimpark, kabelpark (wakeboarden, 

waterskiën), speelbos, wandel- en 

fietsroutes 

Voorzieningen Toiletten, douches, kleedruimten, 

zwemtoezicht, EHBO, horeca,  

Zwemplasstatus Zwemplas: C (met toezicht) 

Doelgroep  De plas trekt bezoekers uit de gehele 

regio, ook uit Breda. Het gebied is met 

name in trek bij gezinnen met 

kinderen.  

Verzorgingsgebied  Regionaal  
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Voorbeelden regio  

Plas Bussloo 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Bussloo 

Ligging Gelegen in landelijk gebied, tussen 

stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-

Zutphen, nabij het kruispunt van A1 

en N345 

Exploitatie De recreatieplas wordt door 

verschillende organisaties 

geëxploiteerd (o.a. Thermen Busslo, 

Leisurelands)  

Toegankelijkheid  Niet openbaar toegankelijk 

Betaald parkeren, slagbomen  

Activiteiten Sauna, wellness, zwemmen, 

naaktrecreatie, varen, wandelen, 

fietsen, evenementen 

Voorzieningen Ligweiden, zandstrand, 

speelgelegenheden, botenhelling 

(enkel elektrisch), horeca, 

standplaatsen, toiletten, douches,  

Zwemplasstatus Geen toezicht, geen EHBO 

Natuur Nationaal landschap (gebied met 

internationaal zeldzame of unieke en 

nationaal kenmerkende 

landschapskwaliteiten, en in 

samenhang daarmee bijzondere 

natuurlijke en recreatieve kwaliteiten) 

 

Plas IJzeren man 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Vught 

Ligging Gelegen aan de rand van de kern 

Vught. Gelegen in een bosrijke 

omgeving. De locatie wordt ontsloten 

via Boslaan.  

Exploitatie De recreatieplas wordt in zijn geheel 

geëxploiteerd door een externe 

organisatie 

Toegankelijkheid  Niet openbaar toegankelijk 

Entree per persoon   

Activiteiten Zwemmen, wandelen, groepsuitjes, 

spelen, evenementen, horecabezoek 

Voorzieningen Ligweiden, zandstrand, 

speelgelegenheden, horeca 

(standhuis, kiosk, snackautomaten), 

klimbos, toiletten, douches, verhuur 

(fiets, waterfiets, ligbedden),   

Zwemplasstatus C: toezicht aanwezig, EHBO 

Natuur Natuurnetwerk Brabant (gehele plas 

en omgeving) 

 

 

Plas AquaBest 

Foto  

 

 

 

 

 

 

Locatie Best 

Ligging Gelegen tussen Eindhoven en Best. 

Nabij het kruispunt van A2 en A50. In 

een bosrijke omgeving, nabij de 

stedelijke omgeving  

Exploitatie De recreatieplas wordt door 

verschillende organisaties 

geëxploiteerd (attractiepark 

DippieDoe, Cablepark (waterskiën, 

wakeboarding), Adventure & Thrill 

(sportieve sportactiviteiten, escape 

room), Eventcentre 

(evenementencentrum) en Beachclub 

Sunrise)  

Toegankelijkheid  Niet openbaar toegankelijk 

Gratis parkeren, entree betalen per 

activiteit, per persoon   
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Activiteiten Zwemmen, evenementen, 

groepsuitjes, pretpark, horecabezoek, 

diverse watersport 

Voorzieningen 

(strand) 

Ligweiden, zandstrand, 

speelgelegenheden, horeca, toiletten, 

douches,  

Zwemplasstatus C: toezicht aanwezig 

Natuur Plas en directe omgeving zijn niet 

aangewezen. Omgeving is onderdeel 

van NNB.  
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De Galderse Meren, iedereen in Breda en directe omgeving kent dit gebied van 
recreatieplassen. Maar waar de een het als een paradijs ziet om in het voorjaar of 
de zomer lekker te genieten van het mooie weer, is het voor de ander een plek met 
een bedenkelijke reputatie, waar je het beste ver vandaan kunt blijven.

De gemeente Breda wil in 2022 haar visie op de Galderse Meren actualiseren. 
Daarbij speelt een rol dat Breda de ambitie heeft om in 2030 de eerste Europese 
stad in een groen park te zijn.

In de te ontwikkelen visie spelen de wensen van de Bredase bevolking een 
belangrijke rol. De gemeente Breda zou graag zien dat de Galderse Meren een 
aantrekkelijk gebied wordt voor alle inwoners van Breda en omgeving, ongeacht de 
grootte van hun portemonnee.

Maar wat wil de Bredase bevolking? Wat zijn hun wensen en (latente) behoeften? 
Forum is gevraagd om een onderzoek uit te voeren, waarmee die behoeften zijn 
achterhaald. Daarin zijn zowel de huidige gebruikers van het gebied als de (bewust) 
niet-gebruikers betrokken.

Vragen? 
Neem contact op met:

Mark Stohr | mstohr@forumresearch.nl | 06-28164630

“I’ve learned that people
will forget what you said,
People will forget what
you did, but people will
never forget how you
made them feel.”

Maya Angelou

mailto:mstohr@forumresearch.nl


We hebben 20 inwoners van gemeente Breda geïnterviewd, 10 
bezoekers en 10 niet-bezoekers met een verscheidenheid aan 
typen gebruik. 

Respondenten hebben hun droom geschetst over de ideale 
recreatieplas. Hieruit kwamen 4 belangrijke drijfveren: 

• Inclusief: Men heeft behoefte aan een natuurinclusieve plas 
die toegankelijk is voor iedereen. Het liefst een gemengd 
publiek, dat respectvol met elkaar omgaat.

• Plezier: De behoefte aan plezier trekt mensen naar het water. 
Een levendige plek waar men samen vrije tijd kan 
doorbrengen, maar waar ook plek is voor ontspanning.

• Ontsnappen: Een belangrijke behoefte is dat men kan 
ontsnappen aan het alledaagse. Een bezoek aan het water 
geeft gevoel van vrijheid en (mentale) rust.

• Functioneel: Het is belangrijk dat de plas functioneel op orde 
is. Veiligheid, bereikbaarheid, reinheid, schoon zand en diverse 
faciliteiten zijn hierbij belangrijk. Ook is van belang dat de plas 
kindvriendelijk is.

Het ideaalbeeld is geconcretiseerd met vooraf bepaalde 
aspectenkaartjes. De aspecten die daarbij als hoogste scoorden 
zijn dat het een plek moet zijn waar men kan relaxen en 
samenzijn en de behoefte aan een horecavoorziening.

We hebben gevraagd welk beeld men nu heeft bij de Galderse
Meren. Hier is een verschil te zien tussen bezoekers en niet-
bezoekers. Bezoekers vinden het een aantrekkelijke en schone 
zwemplas, met wat verbeterpunten. Niet-bezoekers zijn duidelijk 
negatiever. Ze vinden de plas onaantrekkelijk omdat het te druk is 
en stellen dat deze verkeerd publiek aantrekt, waardoor ze zich 
niet op hun gemak of zelfs onveilig voelen. Ze zien echter ook de 
potentie.

De belemmeringen om de Galderse Meren te bezoeken zijn 
geconcretiseerd met vooraf bepaalde aspectenkaartjes. Deze 
belemmeringen verschillen tussen bezoekers en niet-bezoekers: 

• Bezoekers: zij zien troep of afval, het gebrek aan schone 
toiletten of douches en de (on)veiligheid als de belangrijkste 
belemmeringen om de Galderse Meren te bezoeken.

• Niet-bezoekers: bij hen spelen gebrek aan parkeergelegenheid, 
troep of afval, drukte en overlast van anderen als belangrijkste 
belemmering om naar de Galderse Meren te gaan. 

Het advies van inwoners aan de gemeente is vooral het creëren 
van een horecavoorziening, meer toezicht en inrichten van  zones 
voor specifieke behoeftegroepen. Huidige bezoekers vullen hier  
op aan dat de bereikbaarheid en de sanitaire en sport 
voorzieningen verbeterd mogen worden.

Inwoners hebben behoefte aan een inclusieve plas. Een plek die functioneel op 
orde is en waar men samen plezier kan hebben.    

3

Samenvatting



De Galderse Meren is zonder meer een gebied met potentie. 
De omvang van het gebied en de natuurlijke omgeving worden 
in brede zin als belangrijke en unieke waarden gezien.

Toch heeft het gebied momenteel, onder een deel van de 
Bredase bevolking, een slechte reputatie. En huidige bezoekers 
geven aan dat een upgrade in de voorzieningen (toiletten, 
douches, parkeren, afvalbakken), dringend gewenst is.

Op basis van dit onderzoek ontstaat echter de indruk dat, alleen 
met het verbeteren van genoemde voorzieningen, de Galderse
Meren niet door een groter deel van Breda omarmd gaat worden 
als dè favoriete recreatieplas.

Wanneer we inzoomen op de groep niet-bezoekers, dan lijken 
met name twee aspecten in de reputatie van de Galderse Meren 
in de weg te zitten:

• Het gepercipieerde gedrag van het huidige publiek

• De drukte en slechte bereikbaarheid op warme dagen.

Voor wat betreft het huidige publiek: De indruk is dat een kleine 
groep bezoekers dominant aanwezig is. Met harde muziek en 
asociaal gedrag, leggen ze momenteel een te grote claim op het 
gebied. Het plezier van deze groep is niet in balans met de 
behoefte aan (natuur)inclusiviteit en rust van een brede groep 
niet-bezoekers en zelfs een deel van de huidige bezoekers.  

Voor wat betreft de oplossingsrichting, is van belang dat  een 
meerderheid van de niet-bezoekers graag een horeca
voorziening, inclusief terras, zou willen zien. Deze voorziening 
zou voor een verschuiving in de balans kunnen zorgen:

• Het trekt een ander publiek aan, zorgt voor een kwaliteitsimpuls 
en vergroot de inclusiviteit en aantrekkelijkheid van het gebied, 
ook op minder warme dagen.

• De horeca eigenaar of beheerder kan een rol spelen in de 
momenteel ontberende sociale controle.

• Basis sanitaire voorzieningen kunnen, in combinatie met de 
horeca voorziening worden gerealiseerd.

Daarnaast zou een groter deel van het potentieel van de Galderse
Meren benut kunnen worden door op verschillende delen, 
verschillende voorzieningen (b.v horeca, speeltuin, fitness) aan te 
brengen, die elk een eigen behoeftegroep aantrekken. Op basis 
van nudging wordt zo een subtiele zonering verkregen.

Bij dit alles is natuurinclusiviteit van belang. Het is de natuurlijke 
ligging die de Galderse Meren uniek maakt. Dit vraagt om een 
zorgvuldige inpassing van menselijke activiteit. Daarbij is 
‘ontsnappen’ een belangrijke drijfveer van (potentiële) bezoekers.  
Een rustige, natuurlijke omgeving met weids uitzicht helpt hierbij.

Tot slot zou fiets of OV de voorkeurs vervoersmodaliteit mogen 
worden; natuurinclusief onderweg in een stad in een groen park!

Benut het potentieel van de Galderse Meren, door te streven naar een andere 
balans tussen het plezier van een kleine groep en (natuur)inclusiviteit.

4

Conclusies & Aanbevelingen



Hoe hebben we de informatie achterhaald?

Opzet verkennende interviews

• We hebben 20 diepte interviews gehouden met inwoners van Breda. 10 
met actieve gebruikers van de Galderse Meren en 10 met mensen die graag 
op of langs het water recreëren, maar niet bij de Galderse Meren. We 
starten de interviews met het leven van de respondent. Hoe recreëert men? 
En wat is de rol en het belang van water in het recreatiegedrag?

• We inventariseren behoeften, drijfveren en overtuigingen rond het thema 
‘de ideale recreatieplas’. Out of the box! Hierbij schetsen de respondenten 
hun ideaalbeeld middels een associatieve methode (foto’s) in combinatie 
met laddering (steeds dieper doorvragen). 

• Vervolgens gaan we in op de huidige situatie rond de Galderse Meren. 
Welke ervaringen en beelden heeft men? Waar voldoet de Galderse Meren 
aan de behoeften en waar zit een ‘gap’ met de ideale situatie? Hierbij leggen 
we ook vooraf bepaalde inrichtings- , omgevings- of beheeraspecten voor  
op kaartjes.

• Tot slot zoomen we in op de rol van de gemeente Breda. Wat verwachten ze 
van de gemeente als het gaat om de Galderse Meren? Welke stappen zou 
de gemeente moeten zetten om het succes van de Galderse Meren te 
vergroten?  Welk advies hebben ze en hoe zien ze hun eigen rol?

De hierboven beschreven opzet is vertaald in een vragenlijst. De interviews  
duurden netto 55 minuten.

1. Recreëren aan ‘t water            

2. Behoeften & Drijfveren

3. Huidige situatie

4. Advies



Grote verscheidenheid aan Bredanaars. 
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Respondenten

“Een plek waar je lekker bezig kan zijn, dat er 
ruimte is voor activiteit.”

(Naaktrecreant)

“Verschillende sporten. Geen sporten 
waardoor je de natuur dusdanig moet gaan 

aanpassen dat het nadelig is voor de natuur.”
(Sporter)

“Als ik het druk in mijn hoofd heb vind ik het 
lekker een beetje te lopen, te zitten, naar het 
water kijken om mijn gedachte te ordenen.”

(Wandelaar)

“Als ik met de kinderen ga wil ik lekker kunnen 
ontspannen, overzichtelijk, moet toezicht kunnen 
houden. Zij moeten dan de ruimte hebben om te 

spelen .”
(Gezin met kinderen)

“Het is een fijne plek om te wandelen met de 
hond, serene plek, mooie rustpunten en goed 

bereikbaar met de fiets.” 
(Hondenbezitter)

“Ik vind het belangrijk dat elke doelgroep bezig 
kan zijn.’’

( Jeugd)



“Het is een groot gebied, 
met potentie”



Met behulp van foto’s is de ideale 
recreatieplas geschetst. Het ideaalbeeld is 
vervolgens geconcretiseerd met behulp van 
aspectenkaartjes.

De ideale recreatieplas
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Drijfveren bij de ideale recreatieplas

Plezier

OntsnappenHelder, schoonFunctioneel

Toegankelijk

Rekening houden 
met elkaar

Gezellig

Ontspannen

Bereikbaar, auto, 
fiets, OV

Fysiek veilig

Weids, uitzicht

Respect voor 
natuur

Speel- en sport-
faciliteiten

Rust

Sociaal veilig

Douches, 
toiletten

Vakantiegevoel

Muziek

Herinnering, 
vroeger

Balans

Vrij gevoel

Iedereen welkom

Inclusief

Horeca

Wandelen

De ideale 
recreatie-

plas

Kindvriendelijk
Sport en 
bewegen

Levendig

PLEZIER

ONTSNAPPEN

Handhaving

Samen

Normen en 
waarden

Parkeren

Bossen, strand, 
duinen, gras

FUNCTIONEEL

INCLUSIEF

• Een verblijf aan het 
water is een escape aan 
het leven van alledag. 
Rust en een weids 
uitzicht zorgen voor een 
vakantiegevoel. Het 
helpt om mooie 
herinneringen naar 
boven te halen.

• De ideale recreatieplas, 
dient aan aantal 
functionele eisen te 
voldoen. Reinheid, 
fysieke veiligheid en 
bereikbaarheid zijn 
hiervan de 
belangrijksten.

• De ideale plas ligt in een 
natuurlijke omgeving en 
is er voor iedereen. 
Respect voor elkaar en 
voor het aanwezige 
planten- en dierenleven 
is daarbij van groot 
belang. 

•Water is verbonden met 
plezier maken. Daarbij 
gaat men veelal samen 
met vrienden of familie. 
Horeca en achtergrond-
muziek worden 
algemeen gezien als 
plezier-versterkende 
elementen. 

Deze consensus map vat alle behoeftes (blauw) van de inwoners samen, gegroepeerd rondom vier drijfveren (geel). De 
genoemde behoeftes zijn door meerdere respondenten genoemd.



Drijfveren zijn hiërarchisch onder te verdelen naar vier niveaus, te weten: 
functioneel, emotioneel, persoonlijk verrijkend en persoons overstijgend.
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DRIJFVEREN PIRAMIDE

Drijfveren zijn diepe behoeften. De 
meeste mensen zijn zich niet bewust van 
wat ze drijft.
• Functionele drijfveren zijn generiek van 

aard, voor iedereen en overal van 
toepassing. Ze zijn randvoorwaardelijk. 
Bij gebrek aan aanwezigheid vormen 
ze een reden om een concept af te 
wijzen.

• Hoe hoger in de piramide hoe sterker 
de drijfveer. Maar veelal geldt ook hoe 
selectiever de groep waar deze op van 
toepassing is. 

• De krachtigste relaties ontstaan als een 
organisatie of concept weet te 
appelleren aan meerdere drijfveren op 
diverse niveaus. 

INCLUSIEF
persoonsoverstijgend

PLEZIER
emotioneel

FUNCTIONEEL OP ORDE
functioneel

1

4

2

ONTSNAPPEN
persoonlijk verrijkend 3



Drijfveer| inclusief

Er is een duidelijke behoefte aan een inclusieve plas in de natuur. Iedereen is 
welkom, met respect voor anderen en de natuur. 
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INCLUSIEF

• Men wil een groene plas, waarbij respect is voor plant en 
dier. Het moet een natuurinclusieve plas zijn.
• Daarbij noemt een ruime meerderheid dat de plas voor 

iedereen toegankelijk moet zijn.
• De een ziet het liefst een gemengd publiek, de ander 

noemt aparte veldjes, die subtiel eigen publiek trekken.
• Sociale veiligheid is een voorwaarde. Handhaving van 

normen en waarden is van belang.

Natuur wordt door alle respondenten genoemd als een factor van belang voor 
de ideale recreatieplas. Dat vraagt om respectvolle omgang met plant en dier.
• “Normaal denk ik niet veel over de natuur na. Maar nu hoort het er wel bij. Het maakt 

het mooier, want zo’n plas is van de natuur.”
• “Er moeten ook voldoende bomen zijn, dat geeft ook een geur die er voor mij bij hoort. 

Een typische bosgeur. Het helpt bij ontspanning.”
• “Groen, bos, gras, geeft samen met de zonne-energie, vrolijkheid en nieuwe energie.”
• “Soms kun je de beplanting zo maken, dat het insectvriendelijk is.”

Een ruime meerderheid wil een inclusieve plas, die voor iedereen toegankelijk is.
• “Ik vind het belangrijk dat elke doelgroep daar bezig kan zijn.”
• “Dat iedereen zijn ding kan doen, zonder dat daar een oordeel over is.”
• “Het is belangrijk dat je kijkt naar welk publiek je trekt en hiervoor aparte veldjes creëert 

voor de verschillende behoeftes.”
• “Ik ben ook niet helemaal Nederlands. Diversiteit in publiek vind ik belangrijk, gaat me 

aan het hart.”

Er is daarbij behoefte aan sociale veiligheid, wat vraagt om handhaving van 
normen en waarden. 
• “Het moet wel binnen normen en waarden passen.’
• “Ik ga niet naar de plassen. Daar komt een bepaald publiek die interactie aangaan met 

mensen, die niet positief is.”
• “Ik ben niet degene die daar op af stapt of ze ermee willen stoppen. Je weet maar nooit.”
• “Als het hele strand vol ligt met 16-jarige schreeuwers, hoef ik daar niet naartoe.”



Drijfveer| plezier

De behoefte aan plezier trekt mensen naar het water. Een plek waar je samen vrije 
tijd kunt doorbrengen en kunt ontspannen.
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PLEZIER

Recreëren aan het water staat voor samen zijn, gezelligheid en plezier hebben. 
Horeca en muziek versterken deze gevoelens. 
• “Je moet ook de mogelijkheid hebben om er een gezellige dag van te kunnen maken. Dus 

ergens in de buurt moet je wel iets te eten of drinken kunnen halen.”
• ‘’Een strandtent waar je lekker kan eten, drinken, iets kan afhalen. Zou leuk zijn als je er 

ook kan zitten.’’
• “Ik zou het leuk vinden als er bandjes kunnen spelen waardoor je langer blijft hangen. 

Waar je iets kan eten op een terras. Dat is voor mij sfeer verhogend.”

Daarbij is er behoefte aan een levendige plek, waar men kan bewegen maar ook 
kan ontspannen.
• ‘’Als ik aan recreëren denk vind ik het heerlijk om de hele dag op een bedje te liggen, 

maar ik vind het ook leuk om activiteiten te doen.’’
• “Wanneer je bezig bent is het ook fijn om te relaxen en je niet zorgen te maken over 

andere dingen.’’
• ‘’Het is een divers gebied waar een stuk rust moet zijn, maar ook activiteiten zoals 

sporten, muziek, zwemmen.’’

Belangrijk hierbij is balans: iedereen is welkom, diverse behoeften, maar wel 
met respect voor de ander en de natuur. 
• “Ik vind het zelf altijd  leuk als je er iets kan drinken, grotere kinderen die kunnen sporten 

voor elke doelgroep wat.’’
• ‘’Het moet niet te groots worden, een goede balans sociaal en natuur. Je wilt gezelligheid 

hebben, maar het moet niet zo gezellig worden dat de natuur wegvalt.’’
• ‘’Ik vind het belangrijk dat elke doelgroep daar bezig kan zijn, er zijn mensen 

die willen zonnen maar ook die een balletje willen gooien.’’

• Plezier hebben is een belangrijke drijfveer. Samen zijn en 
gezelligheid.
• Daarbij moet er ruimte zijn voor verschillende activiteiten. 

Een levendige plek, waar je kunt eten, drinken, sporten, 
bewegen, maar ook ontspannen. 
• Balans is daarbij van belang: iedereen moet zich welkom 

voelen. Respect voor de ander en voor de natuur. 



Drijfveer| ontsnappen

Ontsnappen aan het alledaagse is een belangrijke behoefte. Een bezoek aan het water 
geeft een gevoel van vrijheid en rust. 
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ONTSTNAPPEN

• Een bezoek aan het water is ontsnappen aan de dagelijkse 
sleur. Men heeft behoefte aan rust en zich even vrij voelen. 
• Het weidse uitzicht draag bij dat men de rust kan ervaren.
• Daarnaast roept het water herinneringen aan vroeger op. 

Vakantiegevoel, de vrijheid die men vroeger had als kind.

Het bezoek aan een plas is een ontsnapping aan de alledaagse sleur. Het geeft 
een gevoel van vrijheid en (mentale) rust.
• “Een stukje rust. De natuur intrekken om goed na te denken en misschien op andere 

gedachten te komen.’’
• “Als je met je leven bezig bent heb je niet altijd een relax momentje. Daarom is het fijn 

om een plek te hebben waar je kunt relaxen.”
• “Als ik minder lekker in mijn vel zit is het eerste wat ik denk ik wil naar het water. Even 

mijn hoofd leeg maken.”

Een weids uitzicht stimuleert het gevoel van vrijheid en zorgt voor overzicht.
• “Mijn voorkeur gaat uit naar een grotere plas waar ik een weids uitzicht hebt, daar word 

ik rustig van net als de zee. Ik moet dan niks.’’
• “Hoe groter het is hoe meer ruimte je hebt om te zwemmen. Als iedereen op elkaar zit 

heb je minder dat vrijheidsgevoel.”
• ‘’Als ik met mijn kinderen ga wil ik lekker kunnen ontspannen waardoor het wel 

overzichtelijk moet zijn. Zij moeten de ruimte hebben om te kunnen spelen.’’

Naar een recreatieplas gaan, roept herinneringen aan vroeger op. 
Vakantiegevoel en de vrijheid die men als kind had. 
• “De zomerperiode was de vakantieperiode, ontspannen, relaxed. Dat zoek je ook weer op 

als het mooi weekend wordt. Het nostalgische, het plezier van kind zijn weer terughalen.’’’
• “Dat is iets van vroeger, dat was vrijheid. Doen wat je wilt, ontspanning.”
• ‘’Dit is voor mij vakantiegevoel. Komen ook bepaalde herinneringen naar boven. 

Genieten, vrij voelen, vakantie, waterrat.’’



Drijfveer| functioneel
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FUNCTIONEEL

• Een plas die functioneel op orde is. Bereikbaarheid en 
veiligheid zijn hierbij belangrijk. 
• Men heeft behoefte aan verschillende faciliteiten. 
• Daarbij noemt men dat de plas schoon moet zijn. Reinheid, 

maar ook schoon zand.
• Daarnaast noemt een groot deel van de respondenten dat 

de plas kindvriendelijk moet zijn. Zowel fysieke als sociale 
veiligheid zijn hierbij belangrijk. 

Een plas is pas geschikt als recreatieplas, als deze beschikt over diverse 
faciliteiten en goed bereikbaar is.
• ‘’Voldoende parkeergelegenheid zodat er niet in de berm geparkeerd hoeft te worden.’’
• ‘’Goede faciliteiten, toilet, douches. Toiletgebouwen worden vaak niet onderhouden 

waardoor ze vaak vies zijn.’’
• ‘’Ik vind bereikbaarheid belangrijk. In de buurt kunnen parkeren.’’
• ‘Meer mogelijkheden voor sportactiviteiten bijvoorbeeld een volleybalnet, voetbalveldje, 

wel in een apart gedeelte.’’

Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat de plas schoon is. Schoon zand en 
water zorgen voor fysieke veiligheid.  
• ‘’Er moet schoon water zijn. Niet met dat blauwalg bijvoorbeeld.’’
• “Plek waar je relaxed, comfortabel kan liggen of zitten. Schoon, veilig, weids, geen afval.’’
• ‘’Schoon water en lekker om in te zwemmen.’’
• ‘’Goed onderhouden zodat er niet overal veel afval ligt.’’

Daarnaast dient de plas kindvriendelijk te zijn. Ook dit stelt eisen aan sociale en
fysieke veiligheid. 
• “Ik vind het belangrijk dat er genoeg toezicht is, zwemtoezicht als handhaving.’’
• ‘’Kinderen moeten lol kunnen hebben, zichzelf kunnen zijn. Niet dat ouders moeten 

zeggen ‘pas op wat je doet’.‘’
• ‘’Het moet niet een plek zijn waar kinderen zomaar in het zand in glas stappen of waar 

overal vuil ligt.’’
• “Het moet open zijn zodat je toezicht kan houden op je kinderen.”

De recreatieplas dient functioneel op orde zijn. Daarnaast zijn bereikbaarheid en 
veiligheid van belang.



Beleidsarme regeling

In hoeverre passen de aspecten bij jouw ideale recreatieplas? Met vrienden of 
familie zijn en relaxen vindt men het belangrijkst, gevolgd door horeca.
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Heartmap drijfveren | beoordeling aspecten op kaartjes hoe dicht het bij de ideale recreatieplas ligt

Spelen in/en 
of aan het 

water

Met vrienden 
of familie zijn

Past goed bij mij

Hond 
uitlaten Wandelen Verkoeling Horeca 

“Ik vind het niet
zo fijn bij zo’n 
plas, de 
hondenpoep
liever niet. ‘’

“Voor 
wandelen hoef 
ik niet naar het 
water.’’

“Wel een leuke 
locatie voor een 
evenement 
maar geen 
must.”

“Heel Belangrijk. 
In de zomer is een 
dagje uit naar het 
water een van de 
eerste opties.’’

‘‘’Voegt niet heel veel 
toe het gaat meer om 
de muziek.’’

“’Denk dat er genoeg 
honden uitlaatplekken zijn.’’

Past minder bij mij

Dagje uit  Sporten 

Evenemen-
ten 

bezoeken

Relaxen
Rust, Natuur

“Als ik wandel is er een 
stukje water bij. Ik vind 
het leuk om naar het 
water te kijken.”

“Niet heel 
belangrijk. Wel 
leuk als de 
gelegenheid er is.’’

“In de breedste zin van 
het woord, balletje 
trappen, SUP-pen, 
windsurfen.’’

“Afhankelijk van 
de afstand is het 
voor 2 uurtjes 
ook al goed.’’

Zonnen

“Belangrijk voor 
mijn kinderen
dus ook voor 
mij.’’

“Wel belangrijk. 
Even een bal 
gooien, dat 
soort dingen.’’

“Past binnen het 
totaalplaatje. Als dat 
er niet is vind ik het 
ook niet leuk om er te 
gaan zitten.’’

“Als je naar een 
recreatieplas gaat 
dan is dit wel de 
reden waarvoor je 
gaat.’’

“Het groene van de 
natuur zeker.’’

“Heel belangrijk. Even 
een duik nemen.’’

“Wil graag 
iets eten of 
drinken.’’

“Ja vind ik leuk samen 
met mijn vrienden 
naar een zwemplas.’’

“Je gaat erheen om te 
relaxen. Het is een 
vrijetijdsding.’’

“Water koelt af.’’

“Als ik ergens wat kan 
halen dan doe ik dat 
eerder dan zelf wat 
meenemen.’’



Er is gevraagd welk beeld men nu heeft bij 
de Galderse Meren. 
Vervolgens zijn  belemmeringen om naar 
de Galders Meren te gaan, geconcretiseerd 
met aspectenkaartjes.

Galderse Meren



Aantrekkelijk

• Ten opzichte van de Asterdplas is de Galderse Meren groter
en schoner. (man, sporter)

• Ik ga voor het gemak naar de Galderse Meren. Als ik de keuze 
had, zou ik altijd naar Puur gaan, maar daar moet ik een 
kwartier voor rijden. (man, gezin met kids)

• Een van de fijnste meren qua water, helderheid en zo. (man, 
sporter)

• Bij de Galderse Meren is het wat meer gemengd. De 
meerderheid van Breda gaat daar naartoe, dus het is diverser. 
(man, sporter)

• Ik vind het wel goed dat er nu betaald parkeren is. Als je er 
gebruik van maakt, betaal je er tenminste voor. (man, 
naaktzwemmer)

• Met lekker weer, ga ik erheen. Twee keer per week. Er is maar 
één plek waar je graag wil zwemmen: De Galderse Meren. 
(man, jongere)

• Het is echt een fijne plek om te wandelen met de hond. 
(vrouw, alleenstaand)

• Er zijn heel veel kinderen. Dat is prima, maar dan gaan wij 
meestal ergens anders liggen (vrouw, alleenstaand)

Verbeterpunten

• Sportgelegenheid, dat je iets aan krachttraining kunt doen. 
(man, sporter)

• Als je met je kindje zit en er zijn allemaal van die 16-jarigen die 
met hun voetbal gaan trappen. (man, gezin)

• Veiligheid vind ik lastiger, want ik durf mijn portemonnee 
daar niet rond te laten slingeren. (man, sporter)

• De toiletgelegenheden, die mogen wel een keer een upgrade 
hebben. (man, naaktzwemmer)

• Sommige mensen zetten hun muziek te hard of ze gedragen 
zich niet. (man, jongere)

• Er ligt overal ganzenpoep. Je kunt je handdoekje bijna niet 
neerleggen. (man, gezin)

• Een armoeiig busje, waar je een paar vieze frietjes kunt halen. 
Mocht er ergens een terras zijn, dan zou ik wel eerder 
daarheen gaan. (man, gezin)

• Op sociale media vaak een oproep om niet meer te komen, 
het is gewoon vaak te druk. (vrouw, alleenstaand)

• Er ligt af en toe wel heel veel afval, dat kunnen ze echt wel 
verbeteren. (vrouw, alleenstaand)

Galderse Meren: een schone zwemplas, maar ook de bezoekers zien 
verbeterpunten
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BEZOEKERS



Aantrekkelijk

• Groen en schaduwplekken. Allerlei plannen om iets van 
horeca te vestigen. Zou voor mij wel een pré zijn. (man, met 
kids)

• De natuur zit goed, maar mensen moeten er wel beter mee 
omgaan  (vrouw, samenwonend)

• Het uitzicht van mijn ideaal hebben ze. Grasveldje om 
balletje te trappen (man, met kids)

• Ben er al lang niet meer geweest. Lekker ruim, groot, was 
altijd heel mooi, Krijg er een dromerig gevoel bij. (vrouw, met 
kids)

• Vroeger ging ik daar vaak naar toe, op de fiets met vrienden. 
Misschien wel leuk om er weer eens naar toe te gaan. (man, 
alleenstaand)

• Het water is echt goed, zo helder, super. Het is een bosrijke
omgeving, dat is goed. (man, alleenstaand)

• Je hebt wel zand en kunt makkelijk schaduw opzoeken. Het is 
een groot gebied met potentie; (vrouw, alleenstaand)

• Wat ik leuk vond is dat de kinderen daar lekker konden 
spelen, konden zo het water inlopen. (vrouw, kids huis uit)

Verbeterpunten

• Te weinig ruimte. Houd wel van levendigheid, maar dit lijkt me 
dan weer te druk. (man, met kids)

• Heel veel mensen, vaak dicht op elkaar en groepjes met harde
muziek. Die rustige ontspannen vibe mis ik wel. (vrouw, 
samenwonend)

• Totale parkeer chaos, Veel herrie, scooters, overbevolking, 
overlast. Niet het juiste slag mensen wat mij betreft. (man, 
kids)

• Uitgebreidere horeca zou leuker zijn dan een frietkotje. En een 
goede toiletgelegenheid. (vrouw, met kids)

• Het soort mensen die er rondlopen, die troep maken, lawaai 
en een onveilig gevoel geven. (man alleenstaand)

• Mijn gevoel is dat de Galderse meren een type publiek
aantrekt, waar ik niet mee zo in pas. (man, alleenstaand)

• Ik heb er weinig mee, het is een gevoel. Te druk, meer jongelui, 
meer kans op akkefietjes en de bereikbaarheid. Ik zou niet 
voor de Galderse Meren kiezen. (vrouw, alleenstaand)

• Nu hoeft het voor mij niet meer persoonlijk. Ik wil echt 
zwemmen. Dan zit ik met mijn spullen. Liggen ze er nog als ik 
terug kom? Daar wordt ik onrustig van. (vrouw, kids huis uit)

Perceptie Galderse Meren: te druk, verkeerde publiek, maar wel een plas met 
potentieel
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NIET-BEZOEKERS



Beleidsarme regeling

Belemmeringen verschillen tussen bezoekers en niet-bezoekers. Bezoekers geven troep 
of afval en geen toilet of douches als belangrijkste belemmeringen.
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Belemmeringen bezoekers | aspecten beoordeeld in hoeverre het in de weg staat

Belangrijke belemmering

Moeilijk 
bereikbaar

Niet veiligLawaai
Overlast van 

anderen 

“Hoeft van mij 
niet. ‘’

“Als anderen muziek 
op zetten. Dat is fijn 
aan de ruimte die er 
is, je kunt gewoon 
ergens anders zitten.’’

“Het water bij de 
Galderse meren is 
heel helder.’’

Is geen belemmering

Geen helder 
water

Geen toilet of 
douches 

Geen 
parkeerge-

legenheid

Geen 
kleedruimtes Troep, afval

“Als mensen aan 
het schelden zijn 
waar kinderen bij 
zijn vind ik dat niet 
kunnen. 
Sommigen houden 
daar geen 
rekening mee.’’

“ Ik heb dat zelf nog niet 
meegemaakt.’’

“Het moet 
gewoon schoon 
en veilig zijn.’’

Geen horeca

“Slechte wegen, weinig 
parkeergelegenheid.’’

“Als het bij de 
Galderse Meren 
druk is zijn al 
die plekken 
bezet.’’ “Geen reden om niet 

te gaan maar zal leuk 
zijn als het er wel is.’’

“Je kan wel parkeren 
maar het is niet een 
hele goede plek.’’

“Niet voor 
mezelf maar 
wel voor 
anderen, 
kinderen.’’

“Alle afvalbakken
zitten heel vol.’’“Wel erg. Als het niet 

veilig zou zijn zou ik 
er niet heen gaan.’’

“Het hoeft niet 
uitgebreid, maar kan 
wel beter’.’

“Speelt en rol. Die 
moeten er 
voldoende zijn’’

Geen 
strandbedjes Drukte

Geen 
schaduw

“Ik vind het 
nooit té druk, 
als je niet met 
de auto komt.’’

“Vervelend maar als er meer 
parkeergelegenheid is wordt het 
ook weer drukker.’’

“Vooral als er 
geen schone 
toiletten zijn.’’

“Als het niet schoon is 
vind ik dat niet zo 
goed.’’

‘‘Voor mij geen 
probleem. Ik doe het 
altijd thuis al aan en 
dan trek ik daar uit 
wat ik er overheen 
aan hebt.’’



Beleidsarme regeling

Niet-bezoekers wegen de aspecten zwaarder. Het zijn redenen om de plas niet te 
bezoeken. Parkeergelegenheid, troep en afval zijn belangrijkste belemmeringen.
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Belemmeringen niet-bezoekers | aspecten beoordeeld in hoeverre het in de weg staat

Belangrijke belemmering

Moeilijk 
bereikbaar Niet veilig

Lawaai

Overlast van 
anderen 

“Geen reden om 
niet te gaan‘’

“Wel belangrijk maar 
dat is er bij de 
Galderse Meren 
gewoon.’’

“Als je de 
heel dag 
gaat is het 
wel een ding 
ja.’’

‘‘Niet belangrijk. Je 
trekt thuis je 
badkleding aan. Is op 
vakantie ook.’’

Is geen belemmering

Geen helder 
water

Geen toilet of 
douches 

Geen 
parkeerge-

legenheid
Geen 

kleedruimtes Troep, afval

“Geen goede 
kwaliteit, ga ik niet. 
Het moet veilig/fijn 
zijn. Maar bij de 
Galderse Meren is 
dat wel goed’’

“Geen veilige weg 
voor fietsers, 
druk met 
parkeren.

Geen horeca

“Als het druk is wel. 
Met de fiets kan het 
dan nog wel.’’

“Toilet vind ik 
toch wel een 
vereiste, douche 
minder.’’

“Mensen die 
zich gedragen 
alsof ze heel de 
wereld zijn.’’

“Ja, is echt een bende. 
Is een belemmering 
voor mij.’’

“Is best essentieel.
Niet alleen het water, 
maar ook de 
omgeving. Toezicht’’’

Geen 
strandbedjes Drukte

Geen 
schaduw

“Teveel zou ik 
mij aan 
irriteren.’’

“Vervelend maar als er meer 
parkeergelegenheid is wordt het 
ook weer drukker.’’

“Mag ook, wil 
wel graag iets 
eten/drinken.’’

“Als het heel 
druk is kan dat 
wel.’’

“Ja, Denk hierbij aan 
hondenpoep.’’

“Er is geen alternatief, 
er gaat geen bus.’’

“Ik wil geen heel groot 
terrein maar het 
moet wel bereikbaar 
zijn.’’



Advies gemeente

Aan het einde van het interview is de 
respondenten gevraagd naar een advies 
aan de Gemeente Breda, voor wat betreft 
de upgrade van de Galderse Meren. 



Niet-bezoekers noemen in hun advies aan de gemeente in 
ruime meerderheid 3 aspecten:

• Toevoegen horeca of een beachclub. Het idee is dat dit voor 
een ander publiek aantrekt en voor een kwaliteitsimpuls zorgt.

o “Horeca waar je parasols kan huren, waar je kunt eten en 
drinken op een terras, zodat je een breder publiek aanspreekt.”

• Meer toezicht of handhaving, die de huidige dominante groep 
bezoekers aanspreekt op hun gedrag.

o “De bovensloters, strenge regels. Mag je hier barbecueën? Harde 
muziek opzetten? Dan wordt dat niet gedaan. Strenger 
aanpakken dat vind ik.”

• Een subtiele zonering rond de Galderse Meren op basis van 
behoeften, waardoor groepen elkaar minder in de weg zitten. 
Een enkeling wil hekken plaatsen, de meerderheid niet.

o “Maak 3 of 4 zones, inclusief de naturisten. Jongeren met herrie, 
luid, bar, misschien wel strandbedjes, een coole plek waar ze 
allemaal naar toe gaan. Dan een stuk theehuis park, voor de 
wat oudere mensen en dan een familiestuk, zoiets.”

Daarnaast worden enkele opmerkingen gemaakt over een 
marketing campagne: 

o “Ik denk dat je er echt marketing tegenaan moet gooien en het 
moet presenteren als de nieuwe opening van de Galderse
Meren. Dat hebben ze al eerder gedaan met Brepark.” 

De adviezen van de huidige bezoekers zijn diverser. De punten 
van de niet-bezoekers komen ook terug, maar minder 
dominant. En ze hebben nog enkele aanvullingen:

• Betere bereikbaarheid met OV en de fiets

o “Misschien een pendelbus. Nu kun je niet met het OV naar Galder.”
o “Het grootste obstakel is die klinkerweg.”

• Meer en betere parkeerplaatsen, ook voor fietsen

o “Meer van die ijzeren rekken waar je je fiets tegenaan kunt zetten.”
o “Ik weet zeker dat je met een markering minimaal 120 auto’s meer 

kwijt kunt.”
• Meer of betere sportfaciliteiten

o “Meer plek om te fitnessen. Misschien bepaalde activiteiten 
organiseren. Een saunahutje. Voor mij moet er niet zo veel horeca 
gelegenheid omheen komen.”

• Horeca met (live) muziek

o “Als er muziek is neem ik geen eigen speaker mee.”
• Entree betalen. Niet iedereen is het hier overigens mee eens.

o “Bij Prinsenbeek afgelopen jaar, waar je 1 of 2 euro moet betalen. 
Weet je tenminste dat er plek is.”

• Upgrade van toiletten, douches en toevoeging kleedruimten.

o “Toiletten echt verbeteren. Het is nu echt oud en niet 
aantrekkelijk.”

o “De douches zijn vaak koud en vies.”

Niet-bezoekers zijn eensluidend: horeca, meer toezicht en zonering. 
Bij bezoekers meer variatie in advies.
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Advies bewoners aan Gemeente Breda
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