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Voorwoord 

Voor u ligt het Plan van Aanpak van het stageonderzoek ‘Oostplas Goirle’. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd bij de gemeente Goirle. De stage is een onderdeel van de opleiding Ruimtelijke 

Ordening en Planologie, een bachelor gegeven op de Breda University of applied sciences. 

Mijn stage bij gemeente Goirle vindt plaats in het derde trimester van het derde jaar en duurt 

van 30 maart tot en met 3 juli 2020. Tijdens mijn onderzoek word ik intern begeleid door Frans 

Hendrickx, Projectleider Ontwikkeling en Sylvia Torremans, Stedenbouwkundige. Vanuit de 

Breda University is mijn begeleider Jolijn van den berg. 

Dit onderzoek is gericht op de Oostplas te Goirle, gelegen in het noordoosten van de 

gemeente. Het onderzoek maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de ontwikkeling van 

nieuwe woonwijk Bakertand. Het onderzoek naar de Oostplas zal zich richten op de gewenste 

toekomstige ontwikkeling van deze plas, de mogelijkheden voor combineren van functies en 

de invulling van deze functies. 

Ik wil van dit voorwoord gebruik maken om de gemeente Goirle te bedanken voor het laten 

doorgaan van mijn stage aan te start van de coronacrisis. Veel stages waren afgeblazen of 

uitgesteld maar die van mij mocht gelukkig doorgaan en daar ben ik Sylvia Torremans en Frans 

Hendrickx erg dankbaar voor. 

Martijn Uijtendaal,  

April 2020, Goirle 
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Samenvatting 

Het doel van dit rapport is het opstellen van een visie voor de Oostplas in Goirle. Deze plas 

water dient op dit moment meerdere functies en de nabijheid van deze functies geeft op 

plekken frictie. Er wordt gezwommen in de plas en er liggen woningen direct aan de plas, dit 

resulteert in klachten uit de buurt over overlast. De zwemmers zijn echter in grote getalen wat 

wel de meerwaarde en draagvlak voor het zwemmen op locatie aantoont. De plas is 

aangewezen als een natuurgebied maar binnen de gemeente Goirle ligt er een restopgave van 

43,75 miljoen kWh aan duurzame stroom in 2030. Ook zijn er plannen voor het creëren van 

een ecologische verbindingszone op de locatie en een faunapassage onder de A58, ten zuiden 

van de Oostplas komt een groot natuurgebied binnen die langs de oevers van de Oostplas 

veranderd in een greppel met wat gras hier en daar. Tevens is het gebied van oorsprong een 

moeras en dus een laaggelegen gebied, signalen vanuit de omgeving en het waterschap 

waarschuwen om aandacht en ruimte voor water te geven. Ook wordt de Oostplas gebruikt 

door duikers, het is in de duikcirkels een bekende plek in de omgeving, en wandelaars, door 

de bossen ten zuiden van de plas wordt gewandeld. Direct naast de Oostplas ligt de A58, een 

snelweg die binnenkort wil gaan verbreden naar 3 banen aan beide richtingen. Ook is er ten 

Westen van de Oostplas een nieuwe wijk gepland. In de aangrenzende stukken grond ten 

Oosten van het gebied is recentelijk ook een groot nieuw project opgestart: HUB De Baars. Dit 

is een integrale samenwerking tussen 4 gemeentes om een stuk buitengebied opnieuw vorm 

te geven. Eerste scenario’s van dit project zien ook de Oostplas deelnemen aan dit verhaal.  

Kortom, Er wordt gezocht naar gewenste ontwikkelingen op de locatie en de vraag of 

verschillende functies te combineren zijn en hoe de locatie in kan spelen op de verschillende 

vraagstukken die in en rond de Oostplas spelen.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in 7 

aanbevelingen die ieder kort toegelicht gaan worden. Voor een visiekaart van de 

aanbevelingen wordt gerefereerd naar figuur 33.  

1. Het doortrekken van de natuurzone die vanuit het oosten de Oostplas ontmoet. Er 

loopt een prachtige natuurgebied dat eigenlijk geblokkeerd wordt in de huidige 

situatie. De aanbevelingen is om deze via de oostoever helemaal door te trekken 

richting het noorden en richting het westen om zo een ecologische verbindingszone 

te vormen met de bossen in de buurt.  

2. Het realiseren van een faunapassage op de plek waar nu de Leij onder de A58 

doorloopt. Dit is goed te combineren met de geplande uitbreiding van de A58. Door 

het gebruik van de locatie van de Leij hoeft er ook niet een aparte tunnel gegraven 

te worden. Er wordt simpelweg een aanpassing gedaan aan de huidige constructie 

die de doorgang voor konijnen, dassen, eekhoorns en muizen. Zie figuur 12 en 13 voor 

een verbeelding.  

3. Het derde speerpunt is het verplaatsen van het zwemrecreatie en het creëren van 

een nieuwe zwembaai. Op dit moment ligt het direct naast de functie wonen en dit 

levert veel klachten uit de buurt op. Door verplaatsing van de locatie worden veel van 

deze problematiek opgelost. Tevens geeft de plaatsing van een extra zwembaai de 
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Oostplas veel meer waterberging capaciteit en maakt de locatie veel meer 

toekomstbestendig. Ook kan de huidige parkeerproblematiek opgelost worden, er 

wordt veel in de wijk geparkeerd door badgasten. Op de nieuwe locatie is ruimte 

voor een parkeerterrein, dit parkeerterrein zal tevens een dubbelfunctie dienen als 

nog meer waterberging door een verlaging van het parkeren. Het is namelijk zo dat 

de parkeerterrein wordt aangelegd voor zwemrecreatie, wanneer het regent gaan 

mensen niet zwemmen en wordt het terrein ook niet gebruikt. Daarom een perfecte 

plek voor waterberging wanneer het nodig is.  

4. Het versterken van de ingang van de wandelroutes. Ten zuiden liggen prachtige 

bosgebieden waar een hele mooie wandelroute doorheen ligt. Alleen de ingang van 

de wandelroute is niet prominent weergegeven, hij ligt verscholen achter een 

appartementencomplex en bebording geeft geen welkom gevoel.  

5. De aanleg van een zonnepark op het water is aanbeveling 5. De gemeente Goirle 

en de grotere regio Hart van Brabant heeft nog een flinke opgave liggen voor 

duurzame energie. Op de locatie Oostplas is aangetoond dat er geen plek is voor 

wind en geen plek voor zon op land. Er is echter wel een grote plas water aanwezig 

die goed zou kunnen dienen voor de recentelijke ontwikkelingen in zon op water. In 

dit rapport wordt aangetoond dat een gebied van 2 hectare te realiseren is op de 

Oostplas zonder nadelige gevolgen voor de ecologie van de plas.  

6. Wonen aan de Oostplas is de aanbeveling om geldstromen te generen voor de 

andere  speerpunten.. Er ligt een braakliggend terrein in het zuidwestelijke puntje van 

de oever dat onbebouwd was door hindercirkels die tegenwoordig weg zijn. De 

bestaande rijwoningen kunnen hier doorgetrokken worden. Een tweede typologie 

wordt gerealiseerd op de plek van het huidige strand, aan de westoever. Dit zullen 

riante villa’s aan het water betreffen met mooie pieren die over het prachtige water 

en de achterliggende natuur uitkijken. Tevens biedt het plaatsen van woningen meer 

sociale controle op de huidige plekken die onveilig aanvoelen in de avonduren.  

7. De opwaardering van Lage Wal is de laatste aanbeveling. Op dit moment loopt er 

een landweg direct ten noorden van de Oostplas, deze weg is gesitueerd tussen de 

plas en de A58. Deze landweg dient op dit moment als sluiproute voor verkeer vanuit 

Goirle richting de snelweg en het Elizabeth ziekenhuis. Wanneer de Bakertand wijk 

wordt gebouwd en de zwembaai wordt gerealiseerd is deze landweg waarschijnlijk 

ontoereikend en zal opgewaardeerd moeten worden.  Dit rapport heeft 3 knelpunten 

aangekaart die aangepakt moeten worden op deze weg.  

Dit zijn de 7 aanbevelingen aan de Gemeente Goirle die uit dit onderzoek en documentatie 

naar voren zijn gekomen. Deze aanpassingen zullen resulteren in een robuust en 

toekomstbestendige invulling van de Oostplas met plek voor recreatie, natuur, 

energietransitie en wonen in harmonie met elkaar.   
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1. Inleiding 

Het onderzoeksgebied van deze stage ligt in de gemeente Goirle. Deze gemeente is gelegen 

in de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Tilburg. Specifiek ligt het 

onderzoeksgebied binnen de nog te ontwikkelen wijk Bakertand, een nieuwbouwwijk gelegen 

in het noorden van de gemeente. De wijk bestaat uit 3 deelgebieden. Deelgebied A ligt tussen 

boschkens- oost en de Abcovenseweg. Deelgebied B ligt tussen tussen de Abcovenseweg en 

de Hoge wal. Deelgebied C is het grasveld ten Oosten van de Hoge wal dat met de constructie 

van de wijk Hoge Wal leeggelaten moest worden vanwege een hindercirkel van het agrarische 

bedrijf: De Walhoeve, deze boerderij is weg en daarmee ook de hindercirkel. Deze 

onderzoeksstage zal zich bezighouden met de Oostplas en eventueel een invulling van 

Deelgebied C wanneer de tijd dit toelaat. 

Bakertand is een open landelijk gebied met veel agrarische functies. Ook is er een bedrijf 

aanwezig dat handelt in propaangas en loopt de snelweg A58 direct ten noorden van het 

gebied. Deze beide functies brengen hindernissen met zich mee. Direct ten westen van 

Bakertand ligt de nieuwbouwwijk Boschkens – oost, aangelegd tussen 2006 en 2009. In het 

oosten van het gebied ligt een plas water, de oostplas. Dit is een voormalige ontzandingsplas 

waar in het verleden ook puin is in gestort. Deze plas wordt tegenwoordig gebruikt voor 

recreatie, in de vorm van zwemmen en duiken, en fungeert als een natuurgebied, er lopen 

twee EVZ’s naar de oostplas. Deze zijn Katsbogte en Nieuwe Lei. Ten slotte heeft het gehele 

gebied ten oosten van de Abcovenseweg ook de functie van een waterbergingsgebied voor 

het waterschap De Dommel.  

Figuur 1: Overzichtskaart rond locatie 
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1.1 Aanleiding 

Het grondgebied van Bakertand is op 1 januari 2018 toegekend aan Goirle door de gemeente 

Tilburg. Het gebied wordt ontwikkeld door Bakertand B.V(Gemeente Tilburg 100% 

aandeelhouder) en gemeente Goirle. Deelgebied A staat al min of meer vast, er zullen circa 

400 - 420 woningen gebouwd worden. Deze woningen zullen diverse typologieën hebben; 

rijwoningen, tweekappers, vrijstaand en appartementen. 10% van de woningen gaan sociale 

huur of reguliere huurwoningen zijn.  

De Oostplas valt buiten het gebied waar bakertand BV verantwoordelijk voor is. Vanuit de 

gemeente moet besloten worden of de koers uitgezet voor bakertand doorgezet moet worden 

op de Oostplas of niet. Vanuit provinciaal beleid is op dit moment natuur en energietransitie 

niet samen uit te voeren, echter zijn er wel kansen aanwezig in het gebied voor beide. 

Recentelijk is het zwemmen in de Oostplas officieel geaccepteerd in het bestemmingsplan, 

echter vanuit de buurt is er weerstand ontstaan tegen dit besluit. Aan de zuidrand van de plas 

is er ruimte voor natuurontwikkeling, de vraag hier is of dit te combineren is met recreatie en 

energietransitie 

Binnen deelgebied B zijn een tweetal hinderende factoren aanwezig. Ten eerste, de 

aanwezigheid van Primagaz, een propaanbedrijf met een grote opslag bunker op locatie. Deze 

bunker brengt 2 risico counteren met zich mee: 1. Plaats gebonden risico (straal van 65 meter 

rond pand), hierbinnen mag niet gebouwd worden. 2. Groep gebonden risico (straal van 425 

meter rond pand), hierbinnen mag met extra voorzorgsmaatregelen enkele gebouwen 

gebouwd worden.  Op dit moment zijn er nog onderhandelingen tussen Bakertand BV en de 

ondernemer voor verplaatsing van het pand. Wanneer dit niet succesvol is zal er een hele 

nieuw situatie ontstaan. 

Figuur 2: Risicocontouren Primagaz 
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Een tweede hinderende factor is de A58 snelweg die direct ten noorden loopt langs het gebied. 

Deze snelweg heeft 3 hinderzones;  

1. Plasbrandaandachtsgebied, 30 meter aan weerzijden van de weg. “Over een 
aantal basisnetwerkroutes kunnen grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen 

worden vervoerd. Voor deze transportroutes is een plasbrandaandachtsgebied 

(PAG) opgenomen in het basisnet: een zone van 30m naast de infrastructuur, 

waarin op grond van paragraaf 2.3 van de Ruimtelijke Bouwbesluit 2012 aanvullende 

bouweisen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. “ (waterstaat, sd)  

 

2.  Vrijwaringszone, 75 meter vanaf de kantstreep. “Dit is een zone waarbinnen het 

rijk vraagt om bij planontwikkelingen rekening te houden te houden met 

toekomstige ontwikkelingen van autosnelwegen.” Met toekomstige ontwikkelingen 
wordt gedoeld op de verbreding van de A58.   
(Goirle)  

 

3. 200-meterzone, 200 meter aan weerskanten van de weg. Deze zone staat geen 

ontwikkeling toe die de verbreding van de A58 kunnen blokkeren. 

 

Figuur 3: Hinderzones A58 

 

De gemeente Goirle wil een visie ontwikkelen voor de locatie, hoe gaat de Oostplas er in de 

toekomst uitzien. Welke functies komen daarin voor? Dat wordt onderzocht in dit document. 
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1.2 Doelstelling 

De gemeente Goirle is op zoek naar een visie voor de gewenste ontwikkelingen voor de 

Oostplas. Welke betekenis kan de Oostplas krijgen voor de gemeente Goirle en zijn inwoners?  

De vraag is of de functies recreatie, natuur en energietransitie gewenst zijn in de locatie of 

misschien niet en hoe dat er dan uit komt te zien. 

 

1.3 Hoofdvraag 

Hoe kan de Oostplas en zijn directe omgeving ingedeeld worden zodat dit leidt tot een 

gewenste ontwikkeling van de locatie? 

 

1.3 Deelvragen 

1. In hoeverre is de snelweg A58 een belemmering voor ontwikkelingen in de Oostplas? 

2. Recreatief zwemmen in de Oostplas is recentelijk gelegaliseerd, hoe wordt hierna gekeken 

vanuit verschillende actoren?  

3. De Oostplas is een voormalige ontzandingsplas, brengt zwemmen in deze plas onvoorziene 

gevolgen met zich mee? 

4. Hoe moet de ontsluiting ingericht worden rondom de Oostplas?  

5. Hoe kan de locatie van Oostplas ecologisch versterkt worden en een fauna passage onder 

A58 gerealiseerd worden? 

6. Wat zijn de mogelijkheden om recreatie in en rondom te Oostplas te realiseren in 

combinatie met natuurbehoud? 

7. Wat zijn de mogelijkheden om het opwekken van duurzame energie te realiseren in 

combinatie met de aanwezige natuur in de Oostplas? 

8. Hoe wordt een locatie als de Oostplas op andere plekken ingevuld?  
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1.5 Onderzoeksmethode 

Ten eerste zal er een filtering plaatsvinden vanuit de beschikbare documenten over de 

onderzoek locatie. Er zijn veel documenten beschikbaar zoals; Koersdocument, structuurvisie, 

landschap beleidsplan, bouwstenennotie omgevingsvisie, natuurbod regio hart van Brabant, 

klimaatstresstest, integrale gebiedsvisie A58, Provinciaal beleid en bodemonderzoeken. Er 

spelen veel factoren mee in de locatie en belangrijk is om dit goed gestructureerd in beeld te 

brengen om zo een volledig beeld te kunnen vormen en tot heldere en logische uitkomsten 

te komen. 

Daarna wordt deze informatie geanalyseerd en wordt bekeken waar nog gaten in de kennis 

zitten. Deze gaten zullen dan opgevuld worden met deskresearch en input van experts. Om 

ook de subjectieve kant in kaart te brengen zal de inloopavond van de Hoge wal bekeken en 

geanalyseerd worden.  

De situatie van Oostplas is niet standaard maar met behulp van casestudies kunnen wel 

handvaten gevonden om deze locatie goed in te vullen. Er zal onderzoek worden gedaan naar 

vergelijkbare locaties elders om te zien hoe op deze locaties is omgegaan met de uitdaging 

van het combineren van de functies natuur, recreatie en duurzame energieopwekking.  

Eventueel zal er een context analyse uitgevoerd worden, hier zullen de stakeholders in kaart 

worden gebracht. Ook zal er een S.W.O.T. opgesteld worden waarin de sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen van het gebied in kaart gebracht worden. 

Ten slotte wordt er een rapport opgesteld met een visie voor de locatie. Deze visie heeft als 

doel de gemeente Goirle te informeren en op ideeën te brengen voor een invulling van de 

Oostplas. In de visie zullen conclusies en aanbevelingen gedaan worden op basis van 

verzamelde gegevens.  

 

 

 

 

 

 



 
11 

1.6 Onderzoek model 

      

 

Figuur 4: Onderzoeksmodel 
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1. Oostplas 

2.1 Ingezoomd 

 

Figuur 5: Overzicht plangebied Oostplas 

De Oostplas ligt in het Noordoosten van de gemeente Goirle, de plas is omringt met 

verschillende functies. Ten oosten ligt een bos wat langs de rivier loopt, in dit bos is een 

looppad aanwezig voor wandel/fiets recreatie en biedt op toegang voor ruiters. Ten zuiden 

ligt een woonwijk, de hoge wal. Deze woonwijk grenst direct aan de Oostplas, alleen 

gescheiden door een weg. Ten westen van de plas ligt een strand waar sinds dit jaar legaal 

gezwommen mag worden, dit gebeurt echter al vele jaren. Op dit moment wordt er 

geparkeerd aan de weg die langs de westkant van de Oostplas loopt. Ten noorden en zuiden 

liggen akkers die gebruikt worden voor het groeien van onder andere mais. Direct aan het 

water ten noorden loopt een stuk natuur, dit bestaat uit grasvelden met grote struiken en 

bomen aan de oever van de plas. Rond de Oostplas spelen verschillende factoren mee voor 

het vormen van deze visie, deze zullen behandeld worden in de rest van het document. Verder 

is er een groot project lopend ten Oosten van de Oostplas genaamd HUB de Baars. Dit is een 

project over het buitengebied tussen de gemeentes Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
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In de werkgroep van De baars zijn eerste scenario’s besproken (overleg bijgewoond op 19/06) 
waar de Oostplas onderdeel uit maakt van het systeem, er zijn daarom zeker 

koppelmogelijkheden met dit grote project. De nabijgelegen snelweg A58 gaat in de toekomst 

uitbreiden, dit moet meegenomen worden in besluiten rondom de Oostplas.  

Vroeger bestond het gebied de Oostplas uit moerassen en lage graslanden die 1 keer per jaar 

gehooid werden. Het gebied was in eigendom van meerdere boeren. In 1970 werd er een 

zandzuiger geplaatst in de bestaande visvijver De Ruischvoorn om zand te winnen voor de 

aanleg van de snelweg, de A58. In 1980 werd de beek van de Leij verlegd zodat de nu 

ontstaande plas nog groter kon worden. De zandzuiger is in 1985 verwijderd en had in 15 jaar 

tijd 4 miljoen m2 zand opgezogen. De Oostplas is hierdoor 40 meter diep geworden. De plas 

is ongeveer 20 hectare groot en staat ook bekend onder de namen: de put van Heel en de put 

van Casteren. Op dit moment is de locatie nog steeds een laaggelegen gebied, gesprek met 

waterschap De Dommel geeft aan dat er in dit gebied erg overstroomgevoelig is en dat er in 

de toekomst 2,5 meter water kan komen te staan.  

(Wijkbewoners, n.d.)  

Rond de Oostplas zijn een grote verzameling aan dieren te vinden: reeen, hazen, konijnen, 

ooievaars, ijsvogels, aalscholvers en zilverreigers. Ook insecten zijn er volop te vinden zoals: 

koninginnepage, wespenbok, weidebeekjuffer, ijsvogelvlinder, libelles, paardenbijter, 

plasrombout, citroenvlinder, groene sabelsprinkaan, winterkoninkje, schorpioenvlieg, 

azuurjuffer en bruine winterjuffer.  

(Wijkbewoners, n .d.)  

Recentelijk is het legaal om te zwemmen in de Oostplas, dit betekend dat het water veilig moet 

zijn om in te zwemmen. Wat houdt veilig zwemwater eigenlijk in? In openbaar water kunnen 

bacteriën en algen zitten, zoals blauwalg of botulisme. Vanuit waterschappen wordt 

geadviseerd om niet te zwemmen bij een rioolwaterzuivering of riool overstort. Beken en 

sloten die gebruikt worden als drinkplaats voor vee hebben kans om darmparasieten van de 

dieren te bevatten. Water wordt geclassificeerd als veilig wanneer de waarden van Intestinale 

enterokokken (IE) en Escherichia Coli (E.Coli) onder de gezondheidsrisico vallen. Voor IE is dit 

400 n/dl (newton per deciliter) en voor E. coli is dit 1800 n/dl. Via de website zwemwater.nl 

wordt aangegeven dat zandwinplassen over het algemeen niet geschikt zijn om in te 

zwemmen, de oevers kunnen gaan schuiven en door de diepte van de plassen komen koude 

stromingen voor. De Oostplas is een voormalige zandwinplas. Ook de website van zwemwater 

is de Oostplas echter wel aangegeven als zwemwater locatie, met laatst gemeten waarden van 

IE 15 n/dl en E. coli 30 n/dl op 20 april 2020. Deze normen zijn Europees vastgelegd. 

(zwemwater, n.d.)  

Verder wordt het strand gedeelte van de Oostplas gepacht door een lokale ondernemer: Corné 

van Roessel. Deze man bezit ook de naast gelegen boerderijwinkel de Walhoeve. 
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2.2 Onderwater 

In de Oostplas wordt regelmatig gedoken in het noordelijke dele van de plas, de plas wordt 

De Baars genoemd bij de duikers. Door deze duikactiviteiten is er veel extra informatie 

beschikbaar over de Oostplas onderwater. Er wordt aangegeven dat het gemiddelde zicht 4 

meter betreft en dat de diepte van de plas 20 meter is. Verder komen er verschillende vissen 

voor in de plas: Baars, Karper, Snoek, Snoekbaars en Voorn.  Ook is te melden dat de 

gemiddelde watertemperatuur in de zomer tussen de 10 en 20 graden schommelt en afkoelt 

tot 5 graden in de winter. Noemenswaardig onderwater is de aanwezigheid van een 

onderwaterpark, het kooienrif. Een 10 meter lange constructie gemaakt van hekken en 

zeildoek, Ook is er een ‘Car Reef’ aanwezig onderwater. Deze onderwaterconstructies zijn 
aangelegd door het Watermen Dive Center team. De bodem van de Oostplas is bezaaid met 

puin en ijzer zoals borden en autowrakken. Op de website wordt ten slotte aangegeven dat 

de duikers alleen het Oostelijke deel van de plas gebruiken. Al deze constructies zijn gemaakt 

door duikers om meer te zien te hebben onderwater.  (Baars, n.d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Gemiddelde zicht De Baars (Baars, n.d.) 

Figuur 6: Gemiddelde watertemperatuur De Baars (Baars, n.d.) 
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2. Natuur 

Op dit moment is er al veel natuurontwikkeling te zien in de locatie van de Oostplas en 

daaromheen. Ten zuiden van de plas komt een robuust natuurgebied het plangebied binnen. 

Deze natuur loopt ten Oosten om de plas heen en wordt dan eigenlijk gereduceerd tot een 

beekje met wat gras en struiken eromheen. Vanuit verschillende documenten wordt 

aangegeven dat er meer gedaan moet worden met de Oostplas in de vorm van natuur. Dit 

hoofdstuk zal daarop meer ingaan op te verschillende stukken die er liggen en wat daaruit te 

concluderen valt.  

3.1 Natura 2000 

In de buurt van het plangebied zijn een drietal natura 2000 gebieden aanwezig, Ten westen 

ligt de Regte Heide & Riels laag, ten oosten Kampina & Oisterwijkse Vennen en ten zuiden 

Kempenland-West.  Zowel de Regte Hiede als Kampina gebieden liggen ongeveer 4 kilometer 

van de Oostplas af. Kempenland-West ligt iets verder, op ongeveer 7,3 kilometer. 

De Regte Heiden & Riels laag is een gebied met een oppervlakte van 538 hectare gelegen in 

de gemeente Goirle. Het gebied is gelegen tussen de beken Lei en Roppelsche Leij. De locatie 

Figuur 8: Natura 2000 gebieden in regio (2000, n.d.) 
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is te verdelen in de beekdalen en het daar buiten gelegen licht golvende dekzandlandschap 

waarin hier en daar lage duingebiedjes voorkomen. Het gebied bestaat uit droge en vochtige 

heide, moerassige laagten, zure en zwak gebufferde vennen en loof- en naaldbossen. (2000, 

n.d.)  

Kampina en Oisterwijkse vennen is een gebied met een oppervlakte van 2278 hectare en ligt 

in de gemeentes Boxtel, Oirschot, Oisterwijk en Tilburg. De locatie is een voorbeeld van het 

licht glooiende Brabants dekzandlandschap, met U-vormige paraboolduinen, bossen, vennen, 

heide en overgangen naar schraalgraslanden in beekdalen. Kampina is een restant van het half 

natuurlijke Kempense heidelandschap, met droge en vochtige heidevegetaties, akkertjes, een 

meanderend riviertje, voedselarme vennen en blauwgraslanden. In de oeverzones van de 

vennen komt nog hoogveenvorming voor, in het zuiden liggen dopheidevelden. In het 

stroomdal van de vrij meanderende Beerze staan hoge populieren, elzenbroek, vochtige heide 

met gagelstruweel en blauwgraslanden. De vennen in het gebied zijn vaak langgerekt in 

zuidwest-noordoostelijke richting, de dominerende windrichting van de laatste ijstijd, toen dit 

landschap grotendeels werd gevormd. Vennen die in het gebied aanwezig zijn betreffen 

doorstroomvennen (o.a. de Centrale Vennen in de Oisterwijkse Bossen), geïsoleerde zure 

vennen, en vennen in beekdalflanken die (van oorsprong) onder invloed staan van inundatie 

met beekwater. De vennen in de Oisterwijkse bossen zijn merendeels ontstaan als uitgestoven 

laagten in een stuifzandlandschap, waar veentjes in ontstonden. Door vervening is hierin sinds 

de Middeleeuwen weer open water ontstaan. In het gebied zijn reeds in 1950 de eerste 

herstelmaatregelen in de vennen uitgevoerd. (2000, n.d.)  

Kempenland-west is een gebied met een oppervlakte van 1882 hectare gelegen in de 

gemeentes Bladen, Eersel, Goirle, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel- De Mierden.Het heide- en 

vennengebied van Kempenland bestaat uit enkele enigszins verspreid liggende delen: in het 

westen de Rovertse Heide, meer naar het oosten de Mispeleindsche Heide en Neterselsche 

Heide, dan de Landschotsche Heide, en tenslotte nog verder naar het oosten tussen Vessem 

en Wintelre, het Grootmeer. Tussen deze heideterreinen stromen de meanderende lopen van 

de laaglandbeken Reusel, Groote Beerze en Kleine Beerze. De Rovertsche Heide, oorspronkelijk 

een groot heidegebied dat in de 20ste eeuw met naaldhout is bebost, omvat hier de 

Rovertsche Leij met beekbegeleidend bos alsmede het ven Papschot. De Mispeleindsche en 

Neterselsche Heide zijn droge en vochtige heiderestanten met vennen (De Flaes, Het Goor) 

van de voorheen uitgestrekte en kenmerkende Kempische heiden. De Neterselsche Heide 

omvat het gebied 'Grijze Steen' (met snavelbiesbegroeiingen) en broekbossen. De 

Landschotse Heide bestaat uit overgangen van droge en vochtige heiden met hierin enkele 

heidevennen (Keijenhurk, Kromven, Wit Hollandven en Berkven). Het Groot en Klein Meer zijn 

voormalige heidevennen te midden van een groot bosgebied.  

(2000, n.d.)  

In het koersdocument wordt genoemd dat deze gebieden voornamelijk invloed uitoefenen in 

het plangebied in te vorm van stikstof maatregelen. De precieze stikstopdepositiebijdrage van 

deze gebieden moet nog onderzocht worden. (Goirle)  
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Wel zijn er mogelijkheden om ecologische verbindingszones aan te leggen met deze natura 

2000 gebieden. Vooral tussen het plangebied en Kampina en het plangebied en Kempenland 

zijn deze verbindingszones mogelijk. Dit vanwege de afwezigheid van grootschalige 

bebouwing tussen de gebieden. Enkele grote wegen vormen wel barrières tussen deze 

gebieden.  

3.2 Natuurbod 

Vanuit het natuurbod: “Te land, ter beek & in de lucht” voor de Regio Hart van Brabant wordt 
de restopgave van de regio neergezet. Deze bedraagt 100 hectare aan nieuwe natuur, 20 

kilometer ecologische verbindingszones, 8 Faunapassages, 44 kilometer beekherstel en 29 

vispassages.   

Voor de Oostplas of zijn omgeving zijn een vijftal projecten ingepland vanuit het natuurbod. 

Ten eerste, het zoeken naar nieuwe natuur op de Lage Wal. In het koersdocument Bakertand 

wordt aangegeven dat Bakertand BV 3 hectare bos aan zal leggen binnen het gebied. Buiten 

dat is er sprake van een gekoppelde 35 hectare aan de A58. Van deze 35 hectare zijn 20 hectare 

nog niet toegewezen, deze 20 hectare kunnen een plek krijgen in het plangebied of net 

daarbuiten. Ten tweede, ook in het plaatsen van Nieuwe natuur is er 33,8 hectare natuur 

gepland in de ontwikkeling van de zuidrand in Goirle. Ten derde, is er een zoektocht naar de 

ecologische verbindingszone van de Nieuwe Leij, deze zal gepaard gaan met punt 2 en de 

ontwikkeling van de Zuidrand. Ten vierde, Beekherstel van dezelfde Nieuwe Leij, de volledige 

lengte van deze beek is 5068 meter en zal ook gepaard gaan met de ontwikkeling van 

Zuidrand. Ten slotte, Het creëren van een faunapassage onder de A58. Dit project beslaan de 

gehele A58 binnen regio Hart van Brabant en er staan 8 faunapassages gepland waarvan 1 in 

het gebied Oostplas. Deze faunapassage is nog globaal en vergt nog verder onderzoek van 

zijn precieze locatie en inrichting.  

Ook is er een selectie gemaakt voor diersoorten die extra aandacht krijgen en waarvan het 

doel is om ze te laten floreren in de natuur. Hieronder een tabel met alle soorten. (Brabant, 

2019)  

 

Figuur 9: Doelsoorten regio Hart van Brabant (Brabant, 2019) 
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Uit gesprek met stichting Biodiversiteit Goirle en Riel is gebleken dat op locatie Oostplas 

zwaluwen voorkomen. Voor deze diersoort is een speciale nestwand aangelegd waar de vogels 

kunnen broeden. Ten oosten van de plas, tussen de Oostplas en de Beekse Bergen komen 

reeën voor. Ook is duidelijk geworden in de conversatie dat de Oostplas een relatief lage 

biodiversiteit heeft door de intensieve bemesting van de omringende weilanden. Deze gaan 

echter grotendeels verdwijnen met de komst van de nieuwe wijk Bakertand, de voorspelling is 

dan ook dat de biodiversiteit verhoogd wordt.  

 

3.3 Faunapassages 

Een van de doelen voor Oostplas is het aanleggen van een faunapassage onder de A58. Een 

faunapassage is een voorziening voor dieren om ongedwongen en op een veilige manier de 

andere kant van een weg te bereiken. Voor het effectief gebruik van een faunapassage moet 

onderzocht worden voor welke dieren het gebruikt gaat worden. Vanwege de aanwezigheid 

van de Leij en de Oostplas kan gespeculeerd worden dat het om soorten gaat die in of om 

water leven. In de doelsoorten tabel gaat het om de soorten in de ‘Beek’ categorie.  

Onderstaande foto geeft een mogelijke kans locatie aan. (Wegenwiki , n.d.)  

 

Figuur 10: Kanslocatie 1 faunapassage (Google, n.d.) 

Deze locatie is uitgekozen vanwege het feit dat er al een fysieke doorgang aanwezig is onder 

de snelweg, de beek fungeert al als een verbindingszone. Dit zal natuurlijk schelen in 

aanlegkosten maar de locatie is al bekend bij diersoorten en de verwachting is dat deze sneller 

en meer gebruikt zal worden. 
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Een tweede optie is de onderdoorgang van de Hilvarenbeekseweg ten oosten van Oostplas. 

Deze locatie biedt een grotere onderdoorgang onder de A58 maar komt ook met meer 

inpassingen. De inrichting van het viaduct moet op deze plek grondige aanpassingen 

ondergaan. Ook de huidige infrastructuur op deze locatie zorgt voor extra barrières voor 

dieren die gebruik willen maken van de onderdoorgang.  Op deze onderdoorgang is ook geen 

bestaande beek aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een concrete invulling van een onderdoorgang is een onderzoek gebruikt van het Bureau 

Waardenburg bv, dit is een onderzoeksbureau dat zich specialiseert op ecologie en landschap. 

Dit bureau heeft een onderzoek lopen genaamd: “Twenty years of research, do animals use 
wildlife crossings?”. Het onderzoek is nog niet compleet maar eerste bevinden zijn al 
beschikbaar. Uit deze bevindingen zijn tientallen voorbeelden beschikbaar voor de invulling 

van een faunapassage. Hieronder volgt een top 3 van passages die het meest geschikt zijn 

voor de locatie.  

Optie 1: Passage onder de A6 in Flevoland. 

Deze optie heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de huidige onderdoorgang bij de A58. Een 

smalle, stenen onderdoorgang die op dit moment geen ruimte biedt voor landdieren. Deze 

oplossingen biedt plaats kleine landdieren zoals: muizen, eekhoorns en konijnen.  

Figuur 11: Kanslocatie 2 faunapassage (Google, n.d.) 
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Optie 2: “Eco-Culvert” 

Optie 2 lijkt in zijn ontwerp op optie 1 alleen heeft deze een meer permanente vorm. De 

houten loopplanken zijn vervangen door beton om zo meer robuust en duurzaam te zijn. Deze 

passage kan weer gebruikt worden door dezelfde doelgroepen als optie 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Faunapassage optie 1 (Waardenburg, n.d.) 

Figuur 13: Faunapassage optie 2 (Waardenburg, n.d.) 
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Optie 3: Dassentunnel Utrecht 

Deze derde optie ziet de aanleg van een aparte onderdoorgang naast de het huidige viaduct 

voor de Lei. Dit zal extra kosten met zich mee brengen voor de aanleg. Het onderzoek kaart 

ook aan dat wanneer deze tunnels langer dan 75 meter worden ze minder gebruikt worden. 

Dit komt omdat de tunnels erg donker worden en dit dieren kan afschrikken. In de situatie van 

de onderdoorgang onder de A58 zal dit niet het geval zijn. (Waardenburg, n.d.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Beekherstel 

In de restopgave wordt ook aangegeven dat langs de locatie Oostplas beekherstel moet 

plaatsvinden op de Oude Leij. Beekherstel draait eigenlijk om het terugbrengen van de rivieren 

in zijn natuurlijke staat, meanderend. Door het meanderen komt ook de natuurlijke variatie 

weer terug.   

De filosofie op rivieren vanuit het verleden was dat rivieren recht moesten zijn. Dat was handig 

en vervoer over rivieren was sneller. Ook waterafvoer werd hierdoor versneld zodat 

wateroverlast, met name in steden, werd verminderend. Maar in de loop der tijd kwam men er 

echter dat door het kanaliseren van rivieren en beken ook de natuurlijke variatie verdween. 

Door de versnelling van de waterafvoer ontstaan steile oevers waar minder op groeit.  

Beekherstel richt zich daarom op het terugbrengen van rivieren naar zijn natuurlijke staat, 

meanderend door het landschap en niet recht zoals een kanaal. Door het meanderen van de 

rivier wordt hij langer en zal hij langzamer stromen. Langzaam stromende rivieren creëren 

Figuur 14: Faunapassage optie 3 (Waardenburg, n.d.) 
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flauwere oevers, op deze oevers is meer ruimte voor natuurontwikkeling. Ook mag deze rivier 

gereguleerd buiten zijn oevers mag treden, zo ontstaat meer diversiteit en dynamiek. 

Een bijkomend voordeel bij beekherstel is door de verhoging in diversiteit en dynamiek de 

locatie aantrekkelijker wordt om doorheen te wandelen/fietsen. Op dit moment is er al een 

pad aanwezig dat ten zuiden van de Oostplas loopt. Deze kan nog versterkt worden. (IJsel, 

Beekherstel, n.d.) 

 

 

3.5 Ecologische verbindingszones 

Nederland is een dichtbevolkt land, met deze bevolkingsgraad is er een versnippering 

ontstaan van natuur over de loop der tijd. Versnippering van natuur zorgt voor een 

vermindering van overlevingskansen voor dieren en verminderd de genetische diversiteit. 

Dieren kunnen niet vrij verplaatsen over grote gebieden, minder eten is beschikbaar in kleinere 

gebieden en de genetische genenpoel wordt kleiner omdat populaties geïsoleerd van elkaar 

raken door versnippering. Ecologische verbindingszones (EVZ) hebben als doel om bestaande 

natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Een verbindingszone kan bestaan uit oevers, 

bosjes, poelen, graanakkers, houtsingels of graanakkers. Door het verbinden van deze 

natuurgebieden wordt de natuur geholpen om te overleven en te floreren. Alle ecologische 

verbindingszones vormen samen een netwerk van natuurgebieden en heten de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).  Vanuit meerdere ecologische documenten is het gewenst op langs de 

Oostplas een ecologische verbindingszone te laten lopen onder de A58 door en naar het 

westen parallel aan de A58. 

(IJsel , Ecologische verbindingszones, n.d.)  (Ecopedia, n.d.)  (Rosenzweig, 1995)  
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3.6 Natuurbeheerplan  

 

Figuur 15: Natuurbeheerplan 

Uit het natuurbeheerplan is een kaart te vinden over de huidige situatie rond de Oostplas. Te 

zien is dat er verschillende typologieën te vinden zijn aan de Leij die doorlopen tot de Oostplas. 

Echter ten noorden van de Oostplas, het gebied tussen de plas en de A58 wordt niks 

aangegeven op de kaart. Dit is ook zeker terug te zien in de werkelijke wereld. Ten noorden 

ziet het gebied er sober uit met hier en daar een stuk gras en een boom. Wenselijk op deze 

locatie is het doortrekken van het prachtige natuurgebied dat langs de Leij ontwikkeld is om 

de locatie meer een geheel te maken en groen meer ruimte te geven. 
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3. Recreatie 

4.1 Zwemrecreatie 

Huidige situatie zwemmen 

Sinds het voorjaar van 2020 is het legaal om te zwemmen in de Oostplas. Dit wordt gedaan 

op het strand gelegen aan de westelijke oever. Zwemmen wordt hier echter al jaren gedaan, 

het is simpelweg nooit officieel legaal geweest. Op warme dagen zijn er ongeveer 100 – 200 

mensen aanwezig op het strand. De meeste mensen komen uit Tilburg- Zuid volgens BOAS 

die de locatie bezoeken. Het grondgebied is in van de gemeente Goirle sinds de landruil met 

Tilburg op 1 Januari 2018. Het strand zelf wordt gepacht door een lokale ondernemer die ook 

een boerderijwinkel direct naast het strand heeft. Deze pachtafspraak is van origine gemaakt 

met de gemeente Tilburg voordat de grond van de gemeente Goirle werd. Vanuit de wijk is 

veel ophef over het zwemmen. Zo komen er klachten binnen over parkeerproblematiek, 

geluidsoverlast, rommel, drugsgebruik, hard rijden, wildkamperen en algemene onveiligheid 

in de avonduren.  

Veel van de huidige problematiek berust op de nabijheid van het strand op woningen. Deze 

liggen recht naast elkaar en de functies ondervinden veel hinder van elkaar. Het afschaffen van 

de recreatieve functie wordt op dit moment overwogen door de gemeente Goirle. Echter is 

wel te zien dat er zeker behoefte is voor het strand, op drukke dagen wordt het veel bezocht. 

Ook met de huidige corona crisis zoeken mensen een plek om naar buiten te kunnen. Een 

tweede reden voor de hoge bezoekaantallen ligt in het veranderen van het klimaat. Het wordt 

steeds warmer en mensen zijn op zoek naar verkoeling. De verwachting is ook daarom dat de 

plas steeds drukker zal worden in de toekomst. Een derde reden is dat het reguliere zwembad 

in Goirle niet zeker is voor zijn bestaan in de toekomst, de locatie wordt binnen een paar jaar 

verkocht aan een exploitant die dan vrij spel heeft om de functie te veranderen. Kortom, de 

Oostplas wordt veel gebruikt door zwemrecreatie uit de regio. 

4.2 Casestudies zwemrecreatie 

Belangrijk voor een goede invulling van de Oostplas is te kijken naar vergelijkbare situaties, 

hoe is er op andere plekken invulling gegeven aan een natuurlijke zwemwaterplas? In dit 

hoofdstuk worden verschillende locaties bekeken en geanalyseerd. 

Zandwinplas Drunen 

Deze zwemlocatie is in beheer door de Gemeente Heusden. Waterkwaliteit is in beheer van 

Watschap Aa en Maas. De locatie bestaat uit een zandstrand van gemiddeld 15 meter breed 

en 150 meter lang. Op de locatie is geen drijflijn aanwezig. De zwemlocatie is vrij toegankelijk 

en volgens beheerder zijn er op drukke dagen 200 tot 300 bezoekers. De locatie heeft geen 

voorzieningen, alleen een paar afvalbakken zijn geplaatst op het strand. Er zijn borden 

aanwezig met belangrijke telefoonnummers, eigen risico zwemmen en honden verboden te 

zwemmen. De locatie is niet toegankelijk tussen 23:00 en 6:00. De locatie wordt extensief 
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beheerd: 1x per week worden de afvalbakken geleegd en 1x per jaar wordt het strand gefreesd. 

Op de locatie is een zwemzone voorgesteld van 25 meter uit de oever. Dit vanwege het steil 

verloop van het onderwatertalud. De 1,5meter waterdieptelijn bevindt zich ongeveer 3 meter 

uit de oever. De waterkwaliteit van de locatie wordt al 4 jaar op rij als uitstekend bevonden. 

Overige functies betreffen vissen. 

De locatie in Drunen is sober ingericht, geen voorzieningen, geen website, geen marketing. 

De locatie wordt wel goed gebruikt volgens beheer. Het beheer is goedkoop en er is een 

zwemzone aangelegd. De locatie is een voormalige zandwinplas, net zoals Oostplas. 

(nieuws, n.d.)  (Tauw, 2010) 

Blauwe meer 

Het blauwe meer is een zwemwaterlocatie in eigendom van de gemeente Loon op Zand en de 

pachter is Experience Island bv. De locatie profileert zichzelf meer als een evenemententerrein 

dan een zwemwater locatie. Op internet is de locatie de vinden als experience island blauwe 

meer. De locatie valt binnen het Waterschap Brabantse Delta en in 2010 is er een 

zwemwaterprofiel opgesteld. De locatie heeft twee zwemstranden, west en oost. In strand west 

is de zwemzone binnen de drijflijn 32 meter uit de oever met een maximale waterdiepte van 

3,80 meter. In strand oost is de zwemzone binnen de drijflijn 25 meter uit de over met een 

maximale waterdiepte van 1,80 meter.  

Op de locatie zijn diverse horecavoorzieningen aanwezig, van een frietkraampje tot een lounge 

bar. Er zijn toiletgebouwen aanwezig op het strand maar geen douches. Ook zijn er 

afvalbakken aanwezig op het hele terrein. De locatie is niet vrij toegankelijk, bezoekers betalen 

voor een kaartje 5 euro. Bezoekersaantallen liggen in de zomer rond de 4000 in een weekend. 

Openingstijden vanaf 10:00 tot 20:00. In de zomer. Er is toezicht aanwezig en er zijn huisregels.  

Het blauwe meer is veel luxer ingedeeld, met voorzieningen aanwezig. Deze voorzieningen 

worden bekostigd met een entreekaartje. De eigenaar pacht de grond aan een prive BV. Wat 

wel opvalt is dat zwemrecreatie niet de prioriteit is van de pachter, er wordt duidelijk ingezet 

op grootschalige evenementen. Er worden veel auto evenementen georganiseerd.  

(Experience Island, 2017)  (Tauw, 2010) (Experience Island , n.d.)  

Staalbergvennen 

De zwemgelegenheid staalbergven ligt binnen de gemeente Oisterwijk. Staalbergven heeft 

zowel zwembaden als natuurbaden, in deze casestudie gaat het om de natuurbaden. De 

zwemplas heeft een diepte van 4 meter. Staalbergven is gelegen in het natuurgebied 

Oisterwijkse bossen en vennen. Entree kost 5 euro en bezoekersaantallen is ongeveer 68.000 

bezoekers per jaar. Honden zijn niet toegestaan op het terrein. De beheerder van de plas is 

zwemgelegenheid Staalbergven. Bij staalbergven zijn de volgende faciliteiten aanwezig, 

speeltuin, horeca, terras, toiletten, douches en vuilnisbakken. 
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Zo ook bij de staalbergvennen zijn er vele faciliteiten aanwezig die bekostigd worden met het 

vragen van entree. Wederom is er een privé uitbater aanwezig. 

(Waterschap De Dommel, 2013)  

Galderse meren 

De galderse meren liggen 

direct ten zuiden van 

Breda, onder de A58 en zijn 

ontstaan door zandwinning 

voor de A58. Precies 

dezelfde ontstaan redenen 

als de Oostplas. De plas 

heeft een oppervlakte van 

30 hectare en een 

maximale diepte van 17,5 

meter. De Galderse meren 

zijn verdeeld in 3 delen die 

allemaal vrij toegankelijk 

zijn. Op drukke dagen zijn 

er 10-12000 bezoekers aanwezig. De oostelijke oever is ingedeeld als natuurgebied en is niet 

toegankelijk voor zwemrecreanten. Faciliteiten zijn: toiletgebouw met douches, afvalbakken 

en in het zwemseizoen staan er mobiele kraampjes op de parkeerplaatsen. Ook is er een 

EHBO-post en toezicht aanwezig tijdens landelijke vakanties en weekenden binnen 

zwemseizoen. Het beheer wordt gedaan door de gemeente Breda.   (Tauw, 2020) 

Beide locaties zijn ontstaan door zandwinning voor de a58, beide locaties hebben meerdere 

recreatieve functies, beide locaties zijn gratis te betreden en beide locaties liggen rechtstreeks 

onder de A58. Het verschil is dat de Galderse meren al een stuk verder zijn in hun ontwikkeling 

van de locatie, bezoekersaantallen zijn een stuk hoger en faciliteiten zijn aanwezig voor de 

gasten. De Gelderse meren zijn echter niet gelegen aan een woonwijk en hebben dus geen 

last van hinderde factoren die door de nabijheid van deze functie ontstaan, denk aan 

geluid/parkeer/verkeer overlast. 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Galderse meren (Tauw, 2020) 
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Asterdplas 

De Asterdplas is een plas in het Noorden van Breda, gelegen in de wijk Haagse Beemden. De 

plas wordt direct omringt door woningbouw in de vorm van de buurt Asterd. De plas water 

heeft een oppervlakte van ongeveer 16,5 hectare en een gemiddelde diepte van 4,25 meter. 

Het is oorspronkelijk een zandwinplas voor de nabijgelegen woonwijk. De Asterdplas is vrij 

toegankelijk met meerdere parkeerterreinen en een fietsenstalling. Op drukke dagen zijn er 

ongeveer 250 bezoekers aanwezig. Er is een zandstrand aanwezig met ernaast een weide met 

bankjes en voetbaldoeltjes. Op het strand staan vuinisbakken, 2 toiletgebouwen en een EHBO 

post, er zijn geen douches aanwezig. In de zwemperiode, 1 april Tm 1 oktober zijn honden en 

paarden verboden op het strand en de weide. Heel het jaar zijn er watervogels aanwezig op 

de locatie.  

Bij de Asterdplas is er soms sprake van overlast in de avonduren door hangjongeren en andere 

bijeen scholingen. Maatregelen hiervoor zijn: de locatie opnemen in het dagelijkse 

surveillancerooster van 

 de politie, parkeerverbod in de avonduren. Vorig jaar is er een plan afgekeurd voor een 

paviljoen langs het water met horeca, de afkeuring kwam op grond van klachten uit de buurt. 

De klachten waren vooral gericht op de voorspelling van overlast door de horeca. 

Het beheer van de plas ligt bij de gemeente Breda, die hebben ATEA ingehuurd voor het 

dagelijkse beheer. ATEA is een non profit Leerwerkbedrijf.  De gemeente heeft in eind 2018 

een werkgroep opgesteld voor een verbetering van de Asterdplas. Verbeteringen werden 

aangevoerd via een enquête waar inwoners van Breda aan konden deelnemen. Uit deze 

enquête kwamen veel ideeën, deze ideeën zijn daarna weer gerangschikt en op de ideeën kon 

gestemd worden. De werkgroep kwam uiteindelijk uit op een top 3. Op nummer 1 stond: meer 

maatregelen tegen ganzen, Op nummer 2 stond: Meer bos op de plek van huidige 

parkeerplaatsen en op nummer 3: Nieuwe wandelpaden door het nabijgelegen bosgebied. De 

werkgroep kreeg van de gemeente een flink budget op de ideeen uitgevoerd te krijgen, begin 

2021 moet de Asterdplas heringericht zijn met diverse verbeteringen. Het gehele traject voor 

herinrichting van de locatie heeft dus 2,5 jaar geduurd.  

(BN DeStem, 2019)  (Gemeente Breda, 2002)  (Tauw, 2020)  (PlanBreda, n.d.)  
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4.3 Conclusies casestudies 

Na aanleiding van de casestudies zijn er een aantal mogelijke beheervormen aan te wijzen 

voor de zwemrecreatie aan de Oostplas. 

1. Gratis toegang, sober beheer, weinig functies 

2. Gratis toegang, meer betrokken beheer, geringe functies 

3. Betaald toegang, intensief beheer, veel functies 

4. Afschaffen zwemmen op locatie 

Algemene adviezen en ideeën zijn ook opgesteld voor de zwemlocatie ongeacht welke optie 

gekozen worden. Deze betreffen een plaatsen van een drijflijn om het zwemgebied de arceren 

in het water. Dit verbeterd veiligheid voor zwemmers. Een idee om ook veiligheid tijdens het 

zwemmen te verbeteren is de aanleg van een zwembaai, dit zorgt ervoor dat het water minder 

stroming heeft en biedt plaats voor meer zonlocaties. Zie onderstaande foto voor 

verduidelijking.  

Een derde advies is de aanleg en 

handhaving van parkeergelegenheden. 

De huidige situatie ziet bezoekers 

lukraak in de berm parkeren van de 

hoge wal. Dit geeft niet de beoogde 

uitstraling voor zowel bezoekers als 

omwonende. Wel moet er natuurlijk 

rekening gehouden worden met de 

natuur. Daarom het advies voor het 

creëren van duurzame geringe 

parkeervoorzieningen om mensen wel 

de optie te bieden om met de auto te 

komen maar wel de stimulatie voor bezoek met de 

fiets. Deze parkeervoorzieningen kunnen 

gerealiseerd worden met behulp van grind om 

waterpenetratie te behouden en riooloverlast te 

minimaliseren ten opzichte van steen of asfalt. Ook 

kan er gedacht worden aan open stenen met 

groen parkeerplekken, zie onderstaande foto voor 

verduidelijking. Deze groene parkeerplekken zijn 

echter wel duur in beheer en onderhoud. Ten 

slotte moet er veel capaciteit zijn voor 

fietsenstallingen.  Ook kunnen deze 

parkeerplekken een dubbelfunctie hebben in de 

vorm van waterberging bij regen, niemand gaat namelijk zwemmen als het buitenregent. 

Figuur 18: Voorbeeld zwembaai (Google, n.d.) 

Figuur 17: Voorbeeld groene parkeerplaats (ttesysteem, n.d.) 
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Zoals eerder aangekaart berust veel van de huidige problematiek van de zwemlocatie op de 

nabijheid van het zwemmen op wonen. Een advies kan zijn het verplaatsen van de locatie naar 

de Oostkant van de Oostplas en daar een zwembaai aanleggen voor badgasten. Dit creëert 

een aantal voordelen: Op dit moment is de oostkant een niemandsland voor de locatie, er 

wordt nog gezocht naar een invulling en het zwemrecreatie is een perfecte oplossing hiervoor. 

De problematiek die op dit moment aanwezig is zal veelal verdwijnen doordat de recreatieve 

functie een stuk verder weg ligt van de woningen rond de Oostplas. Ook is er op deze plek 

meer ruimte voor parkeren voor de gasten die veelal uit Tilburg Zuid komen. Op dezelfde 

locatie in het Oosten ligt ook de duikspot, samenwerkingen kunnen hier aangegaan worden 

om de locatie te beheren. Een ander voordeel is door het aanleggen van een nieuwe zwembaai 

de waterberging capaciteit van de Oostplas vergroot zal worden. Dit maakt de locatie een stuk 

toekomstbestendiger aangezien het in een laaggebied ligt en geluiden vanuit het waterschap 

zeggen dat wateroverlast zeker een rol gaat spelen in de toekomst in het gebied. Ook kan de 

nieuwe zwemplek meegenomen worden in het grote project van HUB de Baars dat in 

nabijgelegen gebied ligt, dit project zoekt nog naar plekken voor waterberging en wil 

recreatieve routes laten lopen door het gebied waar Oostplas op kan aansluiten. Hieronder 

een illustratie van de plek waarover gesproken wordt.  

 

Figuur 19: Kanslocatie zwembaai Oostplas 
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Optie 1 is eigenlijk een voortzetting van de huidige situatie. Dit omvat gratis en vrije toegang 

voor bezoekers, extensief beheer en weinig functies. De bezoekers kunnen vrij het strand op 

om te recreëren, er zijn geen sluitingstijden en geen afzettingen op locatie. Functies die 

aanwezig zijn: prullenbakken en picknicktafels, deze vragen vrij weinig beheer. 1x per week 

leeg/schoon maken van prullenbakken (eventueel vaker in de zomer). Bij deze optie zijn er 

geen douches, toiletten, EHBO, strandwachten en eten/drinken faciliteiten aanwezig. De 

bezoeker is dan ook zelfverantwoordelijk voor eventuele ongelukken. Voor verbetering van 

het strand kan dit eens per jaar gefreesd worden, bij voorkeur net voor het zomerseizoen.  

Optie 2 berust op verbetering van de functies en beheer terwijl de locatie nog gratis toegang 

verschaft. De toegang tot de locatie zal echter niet meer vrij zijn, er zullen openingstijden 

worden opgesteld. De zwemplek zal meer functies krijgen in de vorm van douches/toiletten 

en EHBO/strandwacht. Dit zal zorgen voor een verhoging in veiligheid voor bezoekers. Ook 

zullen er vergunningen worden verleend aan mobiele kraampjes die net buiten het strand 

kunnen parkeren om zo bezoekers de mogelijkheid te bieden voor een drankje/snacks/ijs etc. 

Deze mobiele kraampjes zorgen ervoor dat bezoekers meer functies hebben zonder dat er 

vanuit de beheerder veel gedaan moet worden. Verder worden de functies en beheertaken 

vanuit optie 1 doorgetrokken. 

Optie 3 vormt een volledige intensivering van de locatie, veel functies en veel beheer om de 

bezoekers een zo prettige recreatielocatie mogelijk te geven. Dit zal echter wel betekenen dat 

de locatie betaald wordt (2-5 euro per persoon, kinderen onder 12 jaar gratis). Uit interviews 

is gebleken dat bezoekers van zwemlocaties bereid zijn om een paar euro te betalen als dit 

betekent dat de locatie meer mogelijkheden krijgt en netter eruitziet. Extra functies zullen 

bestaan in de vorm van kraampjes binnen de locatie, ligbedden, mogelijkheid tot verhuur van 

waterbootjes en eventueel entertainment. Optie 3 heeft als doel de Oostplas als 

recreatielocatie op de kaart te zetten voor de regio Tilburg en zijn omliggende dorpen zoals 

Gilze-Rijen, Hilvarenbeek, Moergestel, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Alphen. Wel moet er 

afgewogen worden of het gewenst is om te concurreren met de Beekse bergen die ook een 

groot zwemlocatie hebben en de overlast die optie 3 met zich mee zal brengen aan de 

omliggende bewoners.   

Optie 4 ziet het zwemmen op de Oostplas afgeschaft worden. Het zal niet langer toegestaan 

zijn om te zwemmen op locatie. Dit zal gehandhaafd moeten worden, mensen zullen zeker 

blijven zwemmen totdat dit gebeurt. Er werd op locatie al lang gezwommen voordat het 

officieel gelegaliseerd werd. Het afschaffen van zwemrecreatie zal meer ruimte bieden voor 

natuur en energietransitie.  
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4.4 Wandelrecreatie 

Op dit moment is het mogelijk om te wandelen op de locatie Oostplas. Deze wandelroute is 

aangelegd ten zuiden van de locatie en loopt door een groen en stil gebied. De route biedt 

mogelijkheden voor relaxen langs het water en het uitlaten van de hond. Langs de route zijn 

prullenbakken aanwezig maar deze zitten vaak zo vol dat afval ernaast gelegd wordt. De 

ingang van de route is ook niet logisch, deze zit verstopt achter het appartementencomplex 

en heeft borden die signalen afgeven dat je er niet mag komen. Je moet echt weten dat te 

route er zit.  

De wandelroute zelf is erg goed aangelegd, het pand is een zandpad maar erg vast en 

makkelijk om over te lopen. Het pad wordt gebruikt door wandelaars maar ook door ruiters 

en fietsers. Vanuit de route is er veel natuur te zien dat rond de Leij ontstaan is, het natuurlijk 

meanderen van de rivier is langs de wandelroute goed te zien.  Hieronder is een 

referentiepaneel te zien van de wandelroute. 

De wandelroute biedt al veel sterke punten voor recreatie rond de Oostplas alleen de 

zichtbaarheid van de route kan beschouwd worden als een minpunt. De ingang is moeilijk te 

zien vanaf de weg en is niet aangegeven. Wanneer men bij de ingang aankomt is het nog altijd 

niet duidelijk dat er gewandeld en gefietst mag worden. Dit kan natuurlijk ook gedaan zijn om 

de rust van de locatie te 

behouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 20: Sfeerimpressies wandelroute 
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5. Energietransitie  

Landschapbeleidplan Gemeente Goirle geeft dat hernieuwbare energiebronnen geleidelijk in 

de komende 30 jaar ontwikkeld moeten gaan worden. Zo ook binnen de gemeente Goirle 

zullen deze bronnen een plek moeten krijgen. Spelregels hierbij is dat de hernieuwbar 

energiebronnen in het landschap passen en deze versterken.  

(Gemeente Goir le)  

Als er gekeken wordt naar de energiebehoefte van Goirle, er is in 2016 een onderzoek gedaan 

die dit in kaart heeft gebracht.  Hieronder een tabel.  

 

Figuur 21: Energiebehoefte Goirle (Gemeente Goirle) 

Af te leiden uit de tabel is dat in 2016  0,5% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt met 

1400 MWh. Dit moet omhoog naar 43750 MWh in 2030 om de landelijke doelen te behalen. 

Dat betekent dat er tussen 2016 en 2030 42350 MWh extra opgewekt moet gaan worden uit 

duurzame bronnen. Omgerekend naar KWh is dat 42.350.000. Een flinke opgave zal dit worden 

en daarom is het ook tijd om prioriteit te geven aan het vraagstuk van duurzame energie.  
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5.1 Wind 

Vanuit het Reks Bod is er een opgave neergelegd voor de regio Hart van Brabant van het 

realiseren van groene energie met een vermogen van 450 miljoen kWh. Dit is een grote opgave 

die zeker zijn sporen achter zal laten in het landschap, het nimby principe zal onontkoombaar 

zijn. Echter vanuit het Reks wordt ook aangekaart dat dit noodzakelijk zal zijn en dat 

opwekking van warmte en elektriciteit nou eenmaal zijn directe leefomgeving beïnvloed. Ook 

worden er een aantal randvoorwaarden opgesteld voor wind en zon. Bij de plaatsing van 

windturbines wordt rekening gehouden met de volgende punten: 

• Beschermde dorps- en standsgezichten 

• Buisleidingen en hoogspanningsleidingen 

• Nationale parken 

• Natuurnetwerk 

• Provinciaal stiltegebied 

• Restricties 

(Regio Hart van Brabant, 2020)  

In opdracht van de gemeente Goirle heeft Antea groep een onderzoek uitgevoerd naar de 

potentie van windmolens binnen de gemeente. Er is gekeken naar bovenstaande voorwaarden 

en lokale windkaarten. Hier is een kanskaart uit voorgekomen die plaatsen aanwijst die 

geschikt zouden zijn voor de plaatsing van windturbines. Op deze kaart staat de Oostplas 

aangekaart als niet geschikt voor het plaatsen van windturbines.  

 

Figuur 22: Kanskaart plaatsing windmolens 
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Wel is er een gebied net ten zuiden van de Oostplas aangekaart als kans locatie. Dit gebied 

zal misschien opgenomen worden in het project HUB de Baars. De baars is een gebied dat 

tussen de gemeentes Oisterwijk, Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek in ligt en een opgave heeft 

van 8 windmolens.  

5.2 Zon  

Een ander alternatief voor fossiele brandstoffen is zonne-energie. Zonnepanelen zijn de 

afgelopen jaren enorm gedaald in prijs en je ziet ze overal opduiken. In de locatie Oostplas 

waren in 2019 1923,95 zonuren aanwezig. Via gegevens van het KNMI zijn de gemiddeld aantal 

zonuren berekend voor de locatie vanaf 2010. De gegevens zijn tot stand gekomen door 2 

bestaande weerstations te combineren: Gilze-Rijen en Eindhoven. Hierdoor krijgt men een 

gemiddelde voor de locatie Oostplas die gelegen is tussen beide weerstations. Op de Oostplas 

zelf is de mogelijkheid om een groot zonneveld aan te leggen. In eerste instantie lijkt dat niet 

samen te gaan; elektriciteit opwekken en water. In deze paragraaf wordt de optie van zon op 

water verkent. Zon op water is ook ingetekend in het koersdocument Bakertand.  

 

 

Figuur 23: Gemiddelde zonuren per jaar voor Oostplas 

De Oostplas heeft bijna overal direct zonlicht gedurende de hele dag, alleen een 

appartementencomplex aan de Hoge Wal werpt een verwaarloosbare schaduw op, zie figuur 

24. Dit gepaard met zijn grote oppervlak biedt kansen voor de aanlag van een zonnepark op 

het water. 
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Figuur 24: Aanduiding appartementencomplex (Google, n.d.) 

Een zonnepaneel levert gemiddeld zo’n 182 Wp per vierkante meter per jaar op. Dit is echter 

onder ideale testcondities, in het veld komen deze condities niet voor en moet men een 

omrekenfactor van 0,85 hanteren. Dit komt neer op 154,7 Wp per vierkante meter. De 

omrekening van Wp naar KWh is in Nederland in zijn algemeen: 1 Wp = 0,85 kWh, dus 154,7 

Wp levert 131,50 kWh op.  (Energieleveranciers , n.d.)  (zonnepanelen-weetjes, n.d.)  (Sungevity,  

n.d.)  

Het meer Oostplas heeft een oppervlakte van 195212,84 m2, wanneer elke vierkante meter 

volgebouwd zou worden met zonnepanelen (zonder schaduwwerking van bomen aan oever 

en appartementencomplex mee te nemen) zou er 25670509,5 kWh per jaar opgewekt kunnen 

worden. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar. Dus met een volledig 

volgebouwde Oostplas kunnen 7334,43 huizen verzien worden van stroom. Deze rekensom is 

natuurlijk niet reëel maar geeft slechts een indicatie van de mogelijkheden.  Hieronder volgen 

wat mee praktische mogelijkheden voor zonne-energie opwekking op de Oostplas.  

1. Groots zonnepark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 25: Voorbeeld 1 energieopwekking op water 
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In deze mogelijkheid wordt bijna de gehele oost kant van de plas gevuld met zonnepanelen. 

De oppervlakte van het veld is 91125,85 m2, dit zou een opbrengst van 11996199,27 kWh per 

jaar genereren. Dit is genoeg om 3427,5 huizen te voorzien van stroom per jaar.   

2. Middelgroot zonnepark 

 

Figuur 26: Voorbeeld 2 energieopwekking op water 

In deze mogelijkheid wordt de west kant en de Noordoever vrijgelaten voor andere 

doeleinden. De oppervlakte van het veld is 31453,72 m2, dit zou een opbrengst van 4136164.2 

kWh genereren. Dit is genoeg om 1181,8 huizen te voorzien van stroom per jaar.  

3. Klein zonnepark 

 

Figuur 27: Voorbeeld 3 energieopwekking op water 
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In deze mogelijkheid wordt er in het midden van de Oostplas een klein zonneveld gerealiseerd. 

De oppervlakte van het veld is 10000 m2, dit zou een opbrengst van 1.315.000 kWh genereren. 

Dit is genoeg om 375,7 huizen te voorzien van stroom per jaar. 

In de nota zonnewijzer en windrichting gemeente Goirle wordt gezegd dat zonneparken 

uitgesloten zijn in gebieden die aangewezen zijn in het NatuurNetwerk Brabant. Echter het is 

zeker waardevol om in ieder geval onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor zon on 

water, De vraag naar duurzame energie is groot, waarschijnlijk is de toepassing van zonne-

energie op gevoelige locaties niet te vermijden. Wanneer zonnepanelen op water geplaatst 

worden wordt ook de kostbare landbouwgronden ontzien, Zonneparken kunnen immers 

concurreren met landbouw in het buitengebied. Ook bestaan er kansen om recreatie en natuur 

mee te koppelen. Hieronder volgt een S.W.O.T-analyse van zonne-energie op water versus 

zonne-energie op land. (Gemeente Goirle)  

 

Figuur 28: S.W.O.T analyse zon op water (BlueTerra, 2019) 

De plaatsing van zonnepanelen op water heeft effect op de ecologie van het gebied. Deze 

effecten zijn te verdelen in 3 categorieën: waterkwaliteit, waterflora en (onder)waterfauna. 

Deze impact kan negatief zijn wanneer er geen rekening gehouden wordt met de lokale 

condities. Echter wanneer er goede onderwatermilieus gerealiseerd worden is de impact 

positief. 

Het belangrijkste effect van zon op water is een vermindering van lichtpenetratie in het water. 

Bij een verminderde lichtintensiteit kan gewoon waterfauna geen fotosynthese in gang zetten. 

Hierdoor krijgen fytoplankton vrij spel, deze kunnen namelijk wel floreren bij verminderde 

lichtinval. Het gevolg hiervan is een explosieve vermeerdering van algen in het 

oppervlaktewater. Hierdoor kunnen andere waterplanten en vissen verdwijnen. Het cruciale 

punt tussen bedekking en geen negatieve factoren ligt rond de 50%, dit percentage kan 

afwijken door lokale factoren. Een bedekkingsfactor van 10% (10% van de totale 
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wateroppervlakte is bedekt met zonnepanelen) levert naar verwachting geen nadelige 

gevolgen op voor de biodiversiteit, zeker wanneer de panelen boven diep water worden 

geplaatst. Diep water is hier gedefinieerd als dieper dan 10 meter, op deze diepte is 

lichtpenetratie dusdanig laag dat plantengroei minder relevant is.   

Rond het water leven veel dieren die het water gebruiken, als leefgebied, rustplek, drinkplaats 

etc. Daarom is het belangrijk om samen met de plaatsing van zonnepanelen ook systemen te 

plaatsen die de fauna ondersteund wordt. Denk hierbij aan drijvende eilanden en kunstmatige 

onderwaterstructuren. Deze systemen bieden ondersteuning voor de lokale biodiversiteit.  

Bij het plaatsen van zon op water moet met een viertal factoren rekening gehouden worden.  

1. De locatie en reikwijdte van doelgroepen die gebruik maken van het water 

2. Natuurwaarden 

3. Erfgoedwaarden 

4. Zichtlijnen 

Een strategie voor de plaatsing van zonnepanelen is de show-and-tell strategie, Bij deze 

techniek wordt er niet geprobeerd de zonnepanelen te verbergen. Er wordt 1 groot zonneveld 

geplaatst met een geometrische vorm die helder gekaderd is en autonoom in de plas aanwezig 

is. De positie en grootte wordt gekozen zodat gebruikers er zo min mogelijk last van hebben.  

Op de volgende pagina zijn een aantal voorbeeld illustraties geplaatst van toepassing van deze 

strategie.  

Een tweede strategie genaamd attractie wordt het zonneveld gekoppeld aan een recreatieve 

functie. In het geval van de Oostplas zou er iets gedaan kunnen worden met duiken, zwemmen 

of vogel spotten bijvoorbeeld.  

De derde strategie is het verhullen van de zonnepanelen, dit is om het zonnepark een kleine 

invloed te laten hebben de beleving van de plas. In het geval van de Oostplas kan het 

zonneveld geplaatst worden achter de zuidelijke oever die intreedt in het water om het veld 

te verbergen van recreanten aan de westoever.  

Volgens de redenatie van een bedekkingsgraad van 10% en het feit dat de Oostplas een 

oppervlakte van 195212,84 m2 heeft zou er theoretisch 19521.3 m2 ofwel bijna 2 hectare aan 

zonnepark gerealiseerd kunnen worden op de Oostplas zonder de ecologie aan te tasten.  

(BlueTerra, 2019)  
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Figuur 29: Referentiefoto's Show and Tell (BlueTerra, 2019) 
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Energiebedrijf Engie heeft/gaat een test opzetten met zonnepanelen op land en op water in 

identieke opstelling. Dit om te meten wat het verschil is tussen beide, verwacht wordt dat 

zonnepanelen op water meer elektriciteit opwekken door de verkoelende werking van het 

water op de panelen. Ook weerkaatsing van zonlicht op water zorgt waarschijnlijk voor ene 

hogere opbrengst. Wel zijn er theorieën dat verminderde zoninval negatieve gevolgen kan 

hebben voor water en de biodiversiteit daarin. 

Vanuit het publieke punt is er enige kritiek voor zon on water, het argument wat dan gebruikt 

wordt is dat er maar één Nederlands landschap is. Het is niet nodig om dat op te offeren als 

er nog zoveel ruimte op daken beschikbaar is. Krantenartikelen kaarten aan dat er 5% van de 

daken bedekt is met zonnepanelen. Hier maken de mensen technisch gezien een punt, daken 

zijn nog lang niet bedekt met panelen. Echter vergeten ze een cruciale factor, daken zijn bijna 

altijd in privébezit. De overheidsinstanties zijn geen eigenaar van deze daken en kunnen dus 

ook niet direct zonnepanelen plaatsen. Wel zijn er in de meeste gemeenten, zo ook Goirle, 

initiatieven en subsidies voor zonnepanelen. Helaas wordt hier nog te weinig gebruik van 

gemaakt om een significante bijdrage te leveren.   

(AD nieuws, 2019) (De Limburger, 2019)  (Nu.nl, 2019) (RTL nieuws, 2017) (Venster Techniek, 2017)  

 

 

 

 

 

 

5.3 Warmtenet 

Een trend die te zien is in de woningbouw is gasloos bouwen, tegenwoordig is het vaak 

verplicht om nieuwbouwwoningen gasloos in te richten. Een alternatief voor gas is het gebruik 

van een warmtepomp in combinatie met een WKO systeem. WKO betekend een warmte- 

koudeopslag systeem. Dit is een systeem dat warm of koud water opslaat in de bodem en het 

oppompt voor verwarmen of verkoeling van een woning. In de naastgelegen wijk Boschkens 

– Oost wordt dit systeem ook gebruikt en zijn alle woningen voorzien van een warmtepomp. 

De wijk Boschkens – Oost gebruikt daarvoor de Oostplas als wateraanvoer. Ditzelfde principe 

zou toegepast kunnen worden op Bakertand, mits onderzocht wordt of dit geen negatieve 

effecten op bijvoorbeeld grondwaterstand met zich mee brengt.  

(Eteck, n.d.)  (Ecofys, 2008)  
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6. Wonen 

De Oostplas is een prachtige plas water met goede ontsluiting en veel groeipotentie, de aanleg 

van de wijk Bakertand is hier een voortvloeisel van. In de inleiding is kort deelgebied C 

benoemd, stukje land dat eigenlijk bij de wijk Hoge Wal hoorde maar in een hindercirkel lag 

en dus niet bebouwd kon worden. Deze hindercirkel is tegenwoordig weg en het gebied kan 

gebruikt worden. Hier zouden woningen gebouwd kunnen worden voor extra inkomen voor 

het gebied en de financiering voor de duurzame ontwikkelingen die voorgesteld zijn in deze 

visie. De stijl en typologie zal overeenkomen met de huidige typologie langs het water.  

Ook is er de mogelijkheid voor een wat gedurfdere strategie voor wonen, aan de noordkant 

van de Oostplas zou er een kans zijn voor wonen aan/op het water. Riante villa woningen die 

direct aan het water liggen of zelfs deels op het water. De uitgifte van deze kavels biedt 

wederom extra opbrengsten voor het gebied. Zie referentiefoto hieronder.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 30: Referentiefoto villa aan water (Wonen aan water, n.d.) 
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7. Route 

In de huidige situatie loopt er een ontsluitingsweg tussen de Oostplas en de A58: lage wal. 

Deze weg wordt in zijn huidige functie gebruikt als een sluiproute voor verkeer tussen Goirle 

en Tilburg. De weg is een typisch buitengebied straat, zonder arcering en 6 meter breed. Breed 

genoeg voor 2 auto die in beide richtingen rijden maar men mindert wel snelheid.   

Het koersdocument Bakertand geeft ook aan dat een herindeling van deze weg misschien 

nodig is. Wanneer een nieuwe wijk tot stand komt zal een opwaardering voor de weg wenselijk 

zijn, de weg biedt immers ook de snelste toegang tot de snelweg. Forensenverkeer zal veel 

gebruik maken van deze weg wanneer bakertand tot stand komt.  

Langs de weg zitten een aantal functies, er is een metaalbedrijf gevestigd en een 

constructiebedrijf. Deze bedrijven maken gebruik van vrachtverkeer, deze zullen dus ook op 

de weg te vinden zijn. Via de weg lopen geen bus routes. Op de helft van de weg is een brug 

aanwezig, een kleine brug die over de Leij gaat. Deze weg is 3 meter breed en dus niet 

begaanbaar voor verkeer in twee richtingen. In zijn huidige staat is dit acceptabel, echter 

wanneer de gebruiksintensiteit van de weg hoger wordt door de aanwezig van bakertand zal 

dit een knelpunt worden.  

In het Oosten sluit de lage wal aan op de ambrosiusweg, men kan rechts afslaan om de 

snelweg A58 op te gaan of links Tilburg in te gaan. Naar verwachting wordt dit kruispunt 

drukker met de komst van de nieuwe wijk. Ook loopt er een fietspad dat voorrang heeft dwars 

door het kruispunt dat de situatie nog onoverzichtelijker maakt. Een herindeling van deze 

locatie lijkt noodzakelijk.  

 

Figuur 31: Knelpunten langs Lage wal 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 S.W.O.T-analyse Oostplas 

Swot analyse oostplas 

 

Figuur 32: S.W.O.T Oostplas 

Strengths 

De locatie Oostplas is omvangrijk in zijn natuur, het water zelf is prachtig om te recreëren en 

de bospaden ten oosten van de locatie trekken veel bezoekers. De Oostplas wordt ook 

gebruikt door duikers voor zijn aanwezigheid van flora en fauna onderwater. Kortom, natuur 

is een herkenningspunt voor de Oostplas en zeker een pilaar waarop de locatie steunt. 

Ondanks al dit natuurschoon kun je toch binnen 5 minuten op de snelweg zitten naar 

Eindhoven, Den Bosch en Breda. Dit is zeker een gigantisch pluspunt voor potentiele forenzen.  

Ook zit men in minder dan 5 minuten op De Hovel in Goirle voor de dagelijkse boodschappen, 

de Jumbo Foodmarkt op Stappegoor is zelfs nog dichterbij. Als dat niet genoeg is zit men in 

10 minuten in het centrum van Tilburg voor alle winkelwensen.  
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Weaknesses 

De A58 loopt direct langs het gebied en is goed te horen vanuit de Oostplas. Dit is een zwak 

punt waar weinig aan te veranderen is. In de plannen van de wijk Bakertand is een geluidswal 

ingepland voor de wijk zelf maar deze zal waarschijnlijk niet doorlopen tot de Oostplas. Dus 

het zal onvermijdelijk zijn dat de A58 in zichtlijnen zal liggen van de Oostplas. Ook biedt de 

aanwezigheid van Primagaz een zwakte met zich mee voor het gebied, dit bedrijf heeft een 

grote hindercirkel waaraan speciale restricties hangen. Plannen om het bedrijf uit te kopen 

brengt financiële hindernissen met zich mee, deze extra kosten zullen ergens terugverdiend 

moeten worden. Een derde zwak punt is de aanwezigheid van een functie ten Oosten van het 

gebied dat vrachtwagens aantrekt. Deze zullen gebruikt moeten worden voor transport, 

hoewel er geen onderzoek gedaan is naar de frequentie van dit transport.  

Opportunities 

De grote open ruimte van de Oostplas biedt veel kansen voor het realiseren van ideeën. Ook 

zal de naastgelegen wijk Bakertand biedt veel extra bezoekers brengen. De locatie van de 

Oostplas is te zien vanaf de snelweg A58, wanneer hier een mooi gebied neer gezet wordt 

biedt het een visitekaartje voor Goirle, ook loopt een van de toegangswegen naar Goirle langs 

het gebied. In zijn huidige vorm trekt de Oostplas bezoekers in de vorm van strandgasten, op 

warme dagen ligt het strand aardig vol, duikers die gretig gebruik maken van de plas en 

natuurliefhebbers die graag in de bossen rondlopen ten zuiden en oosten van de plas. Er is 

dus al zeker draagvlak voor de locatie waarop uitgebreid kan worden. De Oostplas kan ook 

een ecologische verbindingszone vormen voor omliggende gebieden met de aanleg van meer 

natuur ten noorden en westen van de plas en de aanleg van een faunapassage onder de A58. 

Een laatste kans is de koppelmogelijkheden met nabijgelegen HUB De Baars project, sommige 

scenario’s zien zelfs de Oostplas onderdeel uitmaken van HUB De Baars. 

Threats 

Omdat de Oostplas is bestempeld als NatuurNetwerk Brabant zijn er restricties wat men aan 

het gebied mag doen. Vooral in de huidige vorm is energietransitie niet ideaal. De 

mogelijkheid bestaat dat zon op water niet door de politiek heen komt. Ook zijn er indicatoren 

geweest dat de zwemgasten overlast veroorzaken op de omringende bewoners, de kans 

bestaat hier dat wanneer de locatie meer gasten aan trekt deze overlast groter wordt.  
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8.2 Aanbevelingen 

De Leij is een aanwinst voor de locatie en loopt prachtig door het gebied totdat het bij de 

Oostkant van de plas komt. Hier veranderd de rivier van een meanderende natuurlijke stroom 

naar een recht kanaal. De aanbeveling is hier om de meanderende vorm van de rivier door te 

trekken tot de A58 en de bijbehorende natuur meer kansen te geven om zich te ontwikkelen. 

De Leij is omringt met een variatie aan groen totdat de loop veranderd en deze omringt is 

door grasland. Om de locatie van de Oostplas een meer uniform en kwalitatief uiterlijk te 

geven wordt de natuurlijke vorm van de Leij doorgetrokken. Ook wordt het graslandschap ten 

noorden van de Oostplas meegenomen in de opwaardering om zo betere dierenmigratie 

routes te creëren richting het westen.  

De Leij ontmoet de A58 in de vorm van een betonnen viaduct, in de huidige opzet is er geen 

ruimte voor migratie van landdieren op dit punt onder de A58. De aanbeveling is hier om een 

onderdoorgang te realiseren die dit wel toelaat. De onderdoorgang kan apart lopen naast het 

viaduct of samen met het viaduct. 

Figuur 33: Visiekaart plangebied Oostplas 
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De zwemrecreatie op de Oostplas heeft veel mogelijkheden, op hete dagen wordt er veel 

gebruik van gemaakt. Echter zijn er wel signalen vanuit de omgeving dat de aanwezigheid van 

de zwemlocatie als negatief worden bestempeld. Gekozen is voor het verplaatsen van de 

zwemrecreatie naar de Oostkant van de plas, dit biedt vele voordelen zoals wegnemen 

klachten, verhogen waterberging en makkelijker toegang voor bezoekers. Deze visie heeft 4 

opties aangekaart voor de mogelijkheden voor exploitatie. Elke optie heeft zijn voor- en 

nadelen en er zal een goed afweging gemaakt moeten worden voor de keuze van een optie.  

Wandel- en fiets recreatie krijgt ook aandacht in het gebied van de Oostplas. De wandelroute 

die om het oostelijk en zuidelijk kant van de plas loopt is een erg mooie route met veel 

bezienswaardigheden. Echter de ingang van de route is moeilijk te vinden en geeft geen 

duidelijkheid dat er een wandelroute aanwezig is. De aanbeveling is om de ingang meer 

aandacht te geven, in de vorm van bebording.  

De ontwikkelingen in energietransitie bieden sinds kort mogelijkheden voor zonnepanelen op 

water. In de visie worden de mogelijkheden verkent voor de plaatsing van deze panelen. 

Rekening houdend met de doelen van de Gemeente Goirle, Nederland en Europa is het zeker 

een idee wat de overweging waard is. De plaatsing van een zonnepark tussen de 1 en 2 hectare 

op de zuidelijke kant van de Oostplas lijkt de meest kansrijke optie. De zuidelijke kant ligt 

buiten veel zichtlijnen, het zwemgebied en de grootte van de plas laat genoeg lichtinterval 

over voor de onderwater flora en fauna. In deze visie zijn een drietal strategieën aangekaart 

voor de plaatsing van dit zonneveld.  

De huidige route van de lage wal biedt een aantal obstakels wanneer de wijk Bakertand tot 

stand zal komen. Verwachting is dat de weg frequenter gebruikt zal worden voor zijn snelle 

toegang tot de snelweg. Hierdoor lijkt de opwaardering van deze weg onvermijdelijk. In de 

huidige situatie zijn een drietal knelpunten aangekaart. Ten eerste is de opzet van de weg, 6 

meter breed zonder arcering en een zachte berm, niet gewenst voor een weg die vaak gebruikt 

zal worden. Ten tweede is de huidige brug over de Leij, 3 meter breed en eenrichting, een 

knelpunt die veel verkeer op zal stoppen. Ten derde de verkeersituatie bij het kruispunt van 

de lage wal en de Ambrusiusweg, deze is onoverzichtelijk en biedt geen 

doorstroommogelijkheden.  

Om geldstromen te creëren voor het uitvoeren van de aanbevelingen is gekozen om woningen 

te realiseren op de plek waar het huidige strand ligt. De woningen bestaan uit 2 typologieën, 

ten eerste het doortrekken van de aanwezige rijwoningen aan de oostoever en ten tweede het 

realiseren van villa’s aan het water. Het bijkomende voordeel is hier ook dat er meer sociale 

controle komt op de plek waar buurtbewoners zich op dit moment onveilig voelen in de 

avonduren. 
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