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Voorwoord 

In het noordwestelijk deel van de Oostplas wordt veel gezwommen. Om die reden wordt onderzocht of 

zwemmen in de Oostplas wenselijk en vanuit gezondheidsoogpunt verantwoord is. Voor dit onderzoek is 

het protocol “Aanwijzen en afvoeren van zwemlocaties” gevolgd. Werkzaamheden vinden plaats in 

afstemming met Waterschap De Dommel en Provincie Noord-Brabant.  

 

Afgesproken is om twee meetjaren (2017 én 2018) te meten om een zo goed beeld te krijgen van de 

zwemwaterkwaliteit. In 2017 is het “Voorlopig Zwemwaterprofiel Oostplas” opgesteld. In dit voorlopige 

zwemwaterprofiel zijn een gebiedsbeschrijving (inclusief hydrologie en ecologie, begrenzing en 

gezondheidsrisico’s) en een verslag van het veldbezoek opgenomen. 

 

Na afloop van het zwemseizoen 2018 zijn de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen geanalyseerd en 

is het voorlopige zwemwaterprofiel aangevuld tot een definitief zwemwaterprofiel. Op grond van de 

analyse is de zwemwaterkwaliteit beoordeeld en er zijn maatregelen aanbevolen voor optimalisering van 

de gebruiksfunctie, voor preventie van problemen als gevolg van fecale verontreiniging en voor het 

omgaan met blauwalgen. 

 

Aangezien de gemeten zwemwaterkwaliteit m.b.t. fecale bacteriën over de meetjaren 2017 en 2018 

alsmede de zwemveiligheid voldoende waren kon de provincie Noord-Brabant de Oostplas voor het 

zwemseizoen van 2019 definitief aanwijzen als officiële zwemwaterlocatie. Besloten is echter om de 

zwemwaterkwaliteit nog een jaar te meten, voordat eventuele aanwijzing als officiële zwemwaterlocatie in 

2020 plaatsvindt. Dat heeft de betrokken partijen wat extra tijd gegeven om de consequenties voor de 

omgeving en voor verdere planvorming goed in beeld te krijgen.  
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1 Inleiding 

Zwemwaterprofiel 

Voor elke zwemwaterlocatie wordt op grond van de Europese Zwemwaterrichtlijn een zwemwaterprofiel 

opgesteld. Voor u ligt het zwemwaterprofiel van de Oostplas. 

 

De Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) is in 2006 vastgesteld met als doel het beschermen van de 

gezondheid van zwemmers in oppervlaktewateren. De richtlijn bevat bepalingen met betrekking tot de 

monitoring, de indeling van de zwemwaterkwaliteit in kwaliteitsklassen (uitstekend, goed, aanvaardbaar 

en slecht) en het informeren van zwemmerspubliek en de Europese Commissie over de 

zwemwaterkwaliteit. Voor elke zwemwaterlocatie moet een zwemwaterprofiel worden opgesteld. Het 

beheer moet erop gericht zijn om minimaal een aanvaardbare zwemwaterkwaliteit te bereiken en om te 

streven naar een goede zwemwaterkwaliteit. 

 

In het zwemwaterprofiel worden de kenmerken van de zwemwaterlocatie beschreven. Er wordt ingegaan 

op mogelijke gezondheidsrisico’s voor de zwemmers en de oorzaken daarvan. De Europese 

zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) stelt het toetsings- en beoordelingskader voor zwemwaterkwaliteit. In de 

richtlijn worden indicatororganismen (Escherichia coli en intestinale enterococcen) genoemd voor het 

bepalen van fecale verontreiniging in zwemwater. Deze bacteriologische variabelen dienen periodiek 

gemeten te worden. Daarnaast wordt nog een aantal variabelen genoemd, zoals cyanobacteriën 

(blauwalgen), die de gezondheid van zwemmers ook negatief kunnen beïnvloeden.  

 

Het zwemwaterprofiel vormt de basis voor communicatie tussen de betrokken partijen over te treffen 

beheersmaatregelen. Uit het zwemwaterprofiel kan blijken dat aanvullend onderzoek nodig is om 

adequate beheersmaatregelen te kunnen treffen. Het zwemwaterprofiel is tevens bedoeld voor 

communicatie over de kwaliteit van de zwemwaterlocatie en de genomen beheersmaatregelen naar de 

geïnteresseerde burger. 
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2 Gebiedsbeschrijving Oostplas 

2.1 Algemeen 

De Oostplas is plas van ongeveer 20 hectare groot, ook bekend onder een aantal andere namen zoals ‘de 
put van Heel’ en ‘de put van Casteren’. Voorheen lag de Oostplas voor een belangrijk deel in Tilburg maar 

sinds een gemeentegrenscorrectie in 2018 ligt de plas volledig in Goirle (Figuur 2-1). Het zwemwater is 

ontstaan door een zandafgraving ten behoeve van de aanleg van de aangrenzende A58. Om de plas van 

de Nieuwe Leij gescheiden te houden is de Nieuwe Leij rechtsom de plas gelegd. Voorheen is de plas ook 

als stortlocatie gebruikt, waardoor er bepaalde plekken nog veel puin aanwezig is. Op de westoever van 

de plas is een ‘ligstrandje’ waar ’s zomers aanzienlijke aantallen recreanten komen om in de plas te 
zwemmen. Toch is de locatie niet aangewezen als officiële zwemwaterlocatie.  

 

In mei 2017 is door Royal HaskoningDHV een veldbezoek uitgevoerd samen met Maarten van Schijndel 

(Waterschap De Dommel), Madelon van de Ven (Gemeente Goirle), Serge Pellikaan (Global Underwater 

Explorers) en Huub Martens (Global Underwater Explorers). In bijlage 1 is het veldverslag opgenomen, 

inclusief foto’s. 
 

 

Figuur 2-1  Luchtfoto van de Oostplas en omgeving (gele stippellijn markeert het ligstrand, rode lijn is gemeentegrens). 

 

Beheer  
Het Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor zowel het beheer van de waterkwantiteit als de 

waterkwaliteit in de Oostplas. Daarnaast is Waterschap De Dommel ook verantwoordelijk voor het laten 

uitvoeren van de waterkwaliteitsbemonstering. De Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het 

instellen van zwemverboden en waarschuwingen. 

Een deel van het gebied langs de Oostplas wordt gepacht door dhr. Corné van Roessel, eigenaar van 

boerderijwinkel de Walhoeve grenzend aan het ligstrand. Het gras in dit gebied wordt door de heer Van 

Roessel periodiek gemaaid. Tijdens drukke dagen worden (door de pachter of door de bezoekers zelf) 

vuilniszakken opgehangen om het ligstrand netjes te houden.  
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Faciliteiten 

De enige faciliteiten die op het ligstrand aanwezig zijn, zijn door de pachter of de bezoekers zelf 

meegenomen. Gemaakte rommel wordt zoveel mogelijk in provisorische vuilnisbakken (plastic zakken, 

Figuur 2-2a) opgeruimd. Deze vuilniszakken worden op drukke dagen dagelijks geleegd. In het water was 

voor spelende kinderen een ponton met trampoline geplaatst (Figuur 2-2b), maar deze is inmiddels 

verwijderd. Toiletten, kleedhokjes en echte prullenbakken ontbreken. 

 

 

Figuur 2-2a  Provisorische vuilnisbakken.               Figuur 2.2b Ponton met trampoline. 

 

Bezoekersaantal 
De Oostplas wordt voor zwemrecreatie voornamelijk op warme dagen bezocht. Op een warme dag komen 

er volgens de pachter ongeveer 150 tot 200 bezoekers. Veel bezoekers komen uit de wijk Groenewoud, 

net over de A58 in Tilburg. 

 

Waterkwaliteitsbemonstering 
Het waterschap heeft de Oostplas in een regulier meetprogramma “Gezond Water” opgenomen (o.a. 

blauwalgen en darmbacteriën). 

 

Riolering, afvalwaterzuivering en andere bronnen 

De Oostplas wordt gevoed door hemelwater, rechtstreeks en via een uitlaat van regenwaterriool waarop 

daken zijn aangesloten. Daarnaast wordt de plas voornamelijk gevoed door grondwater. Het waterpeil kan 

flink schommelen (ca. 1 meter). Mogelijke oorzaak is een verstopping van de overlaat naar De Leij. Ook 

ligt de overlaat mogelijk te hoog waardoor de overlaat pas in werking treedt na een flinke peilstijging.  

 

Warmte Koude Opslag (WKO) 

Water uit het eerste watervoerende pakket onder de Oostplas wordt gebruikt voor koelen/verwarmen van 

woningen. Dat gebeurt reeds in de huidige situatie en neemt in de toekomst mogelijk toe. Het 

oppervlaktewater kan worden gebruikt als regeneratiebron voor warmte. Dat is nodig als door het WKO 

meer warmte wordt onttrokken aan de bodem dan wordt teruggevoerd. In dat geval wordt de warmte van 

het oppervlaktewater via warmtewisselaars in de bodem gebracht. De gemiddelde temperatuur van het 

oppervlaktewater kan daarmee ter plaatse enigszins afnemen. Dit heeft geen noemenswaardige 

ecologische consequenties. Ook voor zwemmer levert dit geen risico’s op omdat de lokale 
temperatuurafname beperkt is en de activiteit op afstand van de zwemwaterlocatie plaatsvindt.  
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2.2 Hydromorfologie en ecologie 

Hydromorfologie 

 

Bodemopbouw 

Het gebied kent een vrij vlakke ligging en behoort tot het Noord-Brabantse zandgebied. In de ondergrond 

worden de verschillende zandlagen nog afgewisseld met enkele klei-, leem- en veenlagen. In de 

omgeving bevinden zich ook meerdere breuken in de ondergrond, waaronder de Feldbiss en de Rauw 

breuk. 

 

De ondiepe ondergrond rondom de Oostplas bestaat overwegend uit zand van de formatie van Boxtel. 

Een boring gedaan op de locatie van het ligstrand laat zien dat hier tot minstens vier meter diep zand 

aanwezig is met een dunne laag veen rond twee meter diepte. Een boring gedaan in het westelijke stuk 

van de plas toont hier tot ruim één meter diepte zand, gevolgd door een laag van 80 centimeter leem, en 

vervolgens weer zand. Een boring gedaan in het oostelijke stuk van de plas toont hier een toplaag van 50 

centimeter veen, gevolgd door zand. Plaatselijk kan de bodemopbouw dus nogal verschillen, maar over 

het algemeen domineren de zandlagen met de waterscheidende kleilaag op circa 25 meter onder NAP. 

 

Waterhuishouding 

Het wateroppervlak van de Oostplas bedraagt circa 20 hectare en de plas heeft een maximale diepte van 

22 meter. De plas is in zijn geheel zoet en is een Kaderrichtlijn Water waterlichaam van het type M11 

(kleine ondiepe gebufferde plassen). Langs de Oostplas stromen de beekjes Nieuwe Leij en Oude Leij die 

hier samenvoegen en verdergaan als De Leij. Aan de noordkant staat de plas met een duiker in 

verbinding met De Leij. Bij een hoog waterpeil watert de plas af op De Leij. Iets wat in het verleden wel 

eens verhinderd werd door verstopping van de duiker, met hoge waterstanden als gevolg (Figuur 2-3). 

 

 

Figuur 2-3 Door het hoge waterpeil in de Oostplas overstroomt de kade langs de Hoge Wal (INGOIRLE 2016).  

 

De plas wordt deels gevoed door hemelwater, rechtstreeks en via een uitlaat van regenwaterriool waarop 

daken zijn aangesloten. Daarnaast wordt de plas voornamelijk gevoed door het grondwater. In de buurt 
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van de Oostplas staat een peilbuis (B50F1441_002) waar de peilhoogtes van bekend zijn. De GHG 

(Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) is hier 16 centimeter beneden maaiveld. De GLG (Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand) is hier 59 centimeter beneden maaiveld. 

 

Ecologie 

 

Vegetatie 

Er zijn in de Oostplas geen vegetatieopnamen gemaakt. Tijdens het veldbezoek is wel een indruk 

verkregen van de vegetatie rond de plas. Op het strandje groeien algemene soorten van belopen grasland 

zoals smalle weegbree, madeliefje, klaver en boterbloem. Op de oevers van de plas groeit voornamelijk 

riet en wilg met op enkele plaatsen lisdodde. Op het water drijft hier en daar wat FLAB (Floating Algae 

Beds) en de onderwater-vegetatie van de plas bestaat o.a. uit fonteinkruid en wieren. 

 

Visstand  

Op basis van de aangetroffen biotoop kan gezegd worden dat de visstand in de Oostplas tot het ”Baars -

Blankvoorn viswatertype” behoort. Dit viswatertype kenmerkt zich door een rijke groei van waterplanten op 

de oever en onderwater. Daarnaast is de gemiddelde zichtdiepte voor dit viswatertype groot en is het 

water voedselarm. Vissoorten die onder plantrijke, voedselarme omstandigheden het beste kunnen 

overleven domineren de visstand. Dit zijn voornamelijk Snoek en Baars en begeleidende soorten zijn Aal 

en mogelijk Blankvoorn.  

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek werden er aan de kant van het ligstrand meerdere meerkoeten, ganzen, zwanen, 

meeuwen en eenden waargenomen (Figuur 2-4). Op deze plek zijn er ook redelijk veel uitwerpselen 

aangetroffen. Op en rondom de Oostplas zijn soorten waargenomen als Meerkoet (tientallen), Soepgans 

(tientallen), Canadese Gans, Fuut, Indische Gans, Wilde Eend, Aalscholver en Knobbelzwaan.  

Onder de waargenomen soorten zijn geen beschermde soorten en het gebied ligt niet binnen een 

Vogelrichtlijngebied. 

 

 

Figuur 2-4 Verschillende watervogels bij de Oostplas aan de kant van het ligstrand. 
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2.3 Begrenzing 

De Oostplas ligt ten noordoosten van Goirle en ten zuiden van Tilburg. Het gedeelte van de plas dat 

aangewezen zal worden tot zwemzone betreft enkel het meest westelijke deel van de plas. De landtong 

op de zuidoever van de plas vormt een ‘natuurlijke’ scheiding tussen het westelijke en het oostelijke deel 
van de plas. De westelijke ‘Zwembaai’ zal hierbij tot zwemzone benoemd worden. Om een diepte tot 1,5 

meter af te bakenen is het gebruikelijk om een drijflijn te plaatsen. Het oppervlak van deze afgebakende 

zwemzone bedraagt dan circa 0,5 hectare. 

 

 

Figuur 2-5 Afbakening van de zwemzone in de ‘Zwembaai’ van de Oostplas; de groene punt is het monsterpunt zwemwaterkwaliteit. 

2.4 Potentiële bronnen van verontreiniging 

De Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat het zwemwater gecontroleerd dient te worden op de aanwezigheid 

van bacteriën die afkomstig zijn van feces (uitwerpselen) van mens en dier. Op basis van de 

gebiedsbeschrijving, het veldbezoek, de analyse van historische data, kaartmateriaal en de informatie van 

de waterkwaliteitsbeheerder en locatiebeheerder is de volgende lijst met alle potentiële 

verontreinigingsbronnen en -routes voor fecale verontreiniging van de zwemwaterlocatie Oostplas 

opgesteld. In   

 

Tabel 2-1 zijn de potentiële bronnen van verontreiniging van de locatie weergegeven. Tijdens het 

veldbezoek in mei 2017 zijn enkele bezoekers waargenomen op de ligweide (zwemmers) en langs het 

strand (wandelaars). Ook zijn er niet aangelijnde en in het water zwemmende honden gezien. Ook vogels 

waren tijdens het veldbezoek aanwezig.  
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Tabel 2-1  Potentiële bronnen van fecale bacteriën (Oostplas) 

Potentiële bron Beschrijving 

Bezoekers  Met name lokale bezoekers. Aantallen zijn niet bekend bij gemeente Goirle. Geschat 
wordt dat 150 à 200 bezoekers aanwezig zijn op een mooie zomerse dag. 

Huisdieren Honden. In de huidige situatie komen regelmatig honden op en nabij de 
zwemwaterlocatie. Na aanwijzing als zwemwaterlocatie zal strenger worden 
gehandhaafd op een hondenverbod, maar aanwezigheid van honden kan ook dan 
niet worden uitgesloten.  

Watervogels  Aanwezigheid binnen en buiten zwemzone in beperkte mate. 

 

2.5 Kans op proliferatie van blauwalgen 

Blauwalgen 

In de periode 2009-2016 is de plas door middel van verschillende methodes onderzocht op de 

aanwezigheid van blauwalgen. Hierbij zijn door het waterschap gedurende deze periode geen blauwalgen 

in normoverschrijdende hoeveelheden waargenomen.  

In 2017 is tweemaal sprake geweest van verontrustende blauwalgenconcentraties, op 7 augustus 2017 en 

op 4 september 2017. Op 4 september was er sprake van een drijflaag van blauwalgen. Anabaena was 

de dominante blauwalgensoort, daarnaast is Woronochinia waargenomen. De biovolumes lagen met 0,9 

en 0,015 mm3/l onder de grenswaarde van 2,5 mm3/l zoals opgenomen in het Blauwalgenprotocol (NWO, 

2012). Cyanochlorofyl is in 2017 niet gemeten. 

In 2018 is bij alle zwemmonsternames ook gecontroleerd op blauwalgen inclusief cyanochlorofyl. Er zijn in 

2018 geen overschrijdingen van de grenswaarden (biovolume 2,5 mm3/l en cyanochlorofyl concentratie 

12,5 µg/l, zie Blauwalgenprotocol) vastgesteld. Wel is op 31 juli een blauwalgendrijflaag waargenomen 

met Anabaena. Op dezelfde dag zijn ook algenmatten op de bodem waargenomen. Naast groene draden 

van het geslacht Oedogonium bleken de algenmatten ook de potentieel toxische blauwalgsoorten 

Aphanothece stagnina en Geitlerinema splendida te bevatten. 

 

Overeenkomstig de Handreiking Zwemwaterprofiel Blauwalgen (DHV, 2007) is gekeken naar de 

nutriëntenconcentraties en de chloride-concentratie. Totaal-fosfaat en totaal-stikstof blijven zowel in 2017 

en 2018 het hele jaar met gemiddeld 0,02 mg P/l en 0,56 mg N/l laag. De chloride-concentratie is alleen in 

2018 gemeten en in dat jaar nooit hoger geweest dan 40 mg/l. Deze informatie geeft geen nadere 

oorzaken voor het ontstaan van de verhoogde concentraties blauwalgen en evenmin handvaten voor 

structurele maatregelen ter voorkoming van blauwalgenproblemen.  

 

Conclusie 

Na analyse van de beschikbare gegevens is geconcludeerd dat er ondanks de lage 

nutriëntenconcentraties een (beperkt) risico bestaat op toxische bloei van blauwalgen. In de jaren 2009 

t/m 2016 zijn er geen blauwalgen in normoverschrijdende hoeveelheden geconstateerd. De drijflagen in 

augustus 2017 en juli 2018 lijken incidenten.  
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2.6 Andere gezondheidsrisico’s  
Doorzicht en pH 
Het doorzicht van de plas is niet gemeten, maar volgens duikers in de plas is het doorzicht hoog. De pH 

waarde die over de periode 2009-2014 is gemeten ligt gemiddeld rond de 8,4. Dit is niet verontrustend. 

 

Botulisme en zwemmersjeuk 

Tot voor kort waren er in het verleden geen meldingen van botulisme of zwemmersjeuk bekend. Op 31 juli 

2018 is echter zwemmersjeuk vastgesteld. Zwemmersjeuk is een aandoening met jeukende bultjes die 

ontstaat door een allergische reactie met cercariën van de platworm Trichobilharzia ocellata. De platworm 

is een parasiet die leeft in watervogels. De larven komen met ontlasting in het oppervlaktewater en gaat 

op zoek naar een waterslak. In de waterslak ontwikkelen de larven zich tot cercariën, waarna deze de slak 

weer verlaat en op zoek gaat naar een watervogel. Als de cercariën een zwemmer tegenkomen proberen 

ze de huid binnen te dringen. In het water van de Oostplas zijn cercariën waargenomen. Voorwaarden 

voor het vóórkomen van zwemmersjeuk zijn de aanwezigheid van watervogels en waterplanten, die een 

habitat vormen voor de waterslakken. Aan beide voorwaarden wordt in de Oostplas voldaan.  

 

Zwemwaarschuwingen, negatief zwemadvies en/of zwemverboden 

Rondom de Oostplas stonden diverse borden die waarschuwen voor het zwemmen of duiken in de plas, 

maar deze zijn inmiddels verwijderd. Volgens de bebording was sprake van “koude onderstroming” 
(Figuur 2-6). De exacte achtergrond van deze borden is echter bij zowel de gemeente als het waterschap 

niet bekend. Gezien het geïsoleerde karakter van de plas is het daadwerkelijk optreden van 

onderstromingen niet aannemelijk. Voor diepere plassen geldt wel dat er een temperatuurgelaagdheid 

optreedt. Onder de warme bovenste waterlaag kan het water duidelijk kouder aanvoelen. Meer ervaren 

zwemmers die zich in diep water begeven merken dit als ze verticaal in het water drijven of als ze naar 

beneden duiken. Voor de zwemwaterwaterlocatie is geen sprake van een gevaar opleverende 

temperatuurgelaagdheid, omdat het binnen de zwemzone niet dieper is dan 1,50 meter. Er is dus voor de 

zwemwaterlocatie geen sprake van een verhoogd risico.  
 
 

 

Figuur 2-6 Waarschuwingsbord rondom de Oostplas (inmiddels d.d. 2018 zijn nieuwe borden geplaatst). 
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Puin op de bodem 

Een gedeelte van de Oostplas en de aangrenzende percelen zijn in het verleden gebruikt om vuil en puin 

te storten. Wat hiervan in de Oostplas kan worden aangetroffen varieert van bouwpuin (bakstenen, 

kruiwagen en bouwzeil) tot tractorbanden en badkuipen. Het zwaartepunt van dit puin ligt in de zuidoost 

hoek van de plas, een stuk verwijderd van de Zwembaai. In een rapportage van Antea (de Jong et al., 

2016) is vermeld dat duikers vaten met onbekende oorsprong op de bodem zouden hebben 

waargenomen. Onduidelijk is of het drijfvaten betreft of vaten met chemicaliën.  

 

In 2016 zijn oppervlaktewatermonsters uit de Oostplas onderzocht op een aantal stoffen (De Jong et al., 

2016). Daaruit bleek dat enkele stoffen de normen voor grondwater, afkomstig uit de Circulaire 

Bodemsanering, overschrijden, maar de oppervlaktewaterkwaliteitsnormen (Besluit kwaliteitseisen en 

monitoring water 2009) niet overschrijden. In opdracht van Waterschap De Dommel is verdiepend 

onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of eventuele verontreinigingen uit het puin op de bodem 

vrijkomen. Daartoe is op een aantal plaatsen op 1 meter boven de bodem en op 1 meter onder het 

wateroppervlak de concentratie van een aantal chemische stoffen bepaald. Resultaten van metingen van 

stoffen die in het grondwater in de omgeving in verhoogde concentraties aanwezig zijn (en die mogelijk 

afkomstig zijn uit gestort afval) zijn gepresenteerd in Tabel 2-2.  

Tabel 2-2 Gemiddelde concentraties van een aantal chemische stoffen in de Oostplas in µg/l 

 
 

Uit de resultaten blijkt dat de concentraties nabij de bodem niet hoger zijn dan bovenin de waterkolom, 

met uitzondering van koper; deze overschrijdt de norm nabij de bodem in geringe mate. De conclusie van 

het verdiepend onderzoek is dat er geen verontreinigingen vrijkomen uit het puin op de bodem in het 

diepe deel van de plas. Voor de huidige situatie geldt daarom geen verhoogd gezondheidsrisico voor 

zwemmers. Zolang de oorsprong en de inhoud van de vaten echter onbekend is blijft er een (beperkt) 

risico dat er op termijn wel verontreinigingen vrijkomen. Bijvoorbeeld doordat wanden van vaten 

doorroesten. Daarom is het aan te bevelen om bijvoorbeeld jaarlijks waterkwaliteitsmetingen nabij de 

bodem uit te voeren, waarbij dezelfde stoffen als gepresenteerd in Tabel 2-2 worden geanalyseerd.  

 

  

stof gemiddeld

gemiddeld op 1 

m diepte

gemiddeld op 1 m 

boven bodem norm

bron 

norm

barium 25,4 24,2 26,6 73 BKMW

naftaleen 0,1 0,1 0,1 2,4 BKMW

zink 4,2 4,2 4,2 7,8 RKMW

tetrachlooretheen 0,2 0,2 0,2 10 BKMW

chroom 0,5 0,5 0,5 3,4 RKMW

koper 2,9 3,6 2,1 2,4 RKMW

molybdeen 0,54 0,55 0,53 136 RKMW
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3 Gezondheidsrisico’s (fecale bacteriën) 

3.1 Beoordeling hygiëne 

Volgens de Zwemwaterrichtlijn wordt de kwaliteit van het zwemwater gecontroleerd aan de hand van de 

parameters Escherichia coli (E.coli) en intestinale enterokokken. Beide typen bacteriën zijn afkomstig van 

feces (uitwerpselen) van mens en dier en worden daarom fecale bacteriën genoemd. Deze typen 

bacteriën zijn indicatorsoorten voor de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën en virussen die 

voornamelijk maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. 

 

Op basis van de (langdurige) concentraties fecale bacteriën wordt volgens de Zwemwaterrichtlijn 

onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsklassen. In tabel 3.1 zijn de indeling en de 

bijbehorende grenzen voor ‘uitstekende’, ‘goede’ en ‘aanvaardbare’ kwaliteit weergegeven. Als een 
zwemwaterlocatie niet in deze 3 klassen zit, wordt het beoordeeld als ‘slecht’. Daarnaast wordt de 

zwemwaterkwaliteit ook gedurende het badseizoen beoordeeld. Na elke afzonderlijke meting wordt 

getoetst aan de signaalwaarden (tabel 3.1). Een overschrijding van een signaalwaarde is aanleiding tot 

extra onderzoek. Mede op basis van het extra onderzoek kan de provincie besluiten (tijdelijk) een negatief 

zwemadvies in te stellen. 

Tabel 3-1 Normen voor zwemwaterkwaliteitsklassen 

Parameter  Uitstekende 
kwaliteit* 

Goede 
kwaliteit* 

Aanvaardbare 
kwaliteit** 

Signaalwaarde 

intestinale enterokokken (kve/100 ml)  200 400 330 400 

Escherichia coli (kve/100 ml)  500 1000 900 1800 

* gebaseerd op een 95-percentiel van de meetreeks over periode van 4 jaar 

** gebaseerd op een 90-percentiel van de meetreeks over periode van 4 jaar 

 

3.2 Zwemwaterkwaliteit: Bacteriologie 

In de zwemseizoenen 2017 en 2018 heeft Aquon in opdracht van de gemeente Goirle de 

zwemwaterlocatie maandelijks bemonsterd en de concentraties Intestinale Enterokokken en E. coli in het 

laboratorium bepaald. De resultaten van de metingen in 2017 en 2018 zijn hieronder weergegeven. 
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Figuur 3-1 Gemeten concentraties Intestinale enterokokken en E. coli in 2017, 2018 en 2019 

 

De gemeten waarden blijken ruimschoots onder signaalwaarden. Naar het einde van het zwemseizoen 

lijken de concentraties van de fecale bacteriën wat toe te nemen. Op basis van deze meetwaarden is de 

locatie beoordeeld als ‘uitstekend’ voor zowel Escherichia coli als voor intestinale enterokokken. 

 

Tabel 3-2 Beoordeling van de zwemwaterkwaliteit: kwaliteitsklassen 

Parameter  meetperiode Aantal metingen Kwaliteitsklasse 

intestinale enterokokken  Zomers 2017,2018 en 2019 34 Uitstekend 

Escherichia coli  Zomers 2017, 2018 en 2019 34 Uitstekend 
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4 Mogelijke maatregelen 

In de huidige situatie (2018) en in de afgelopen jaren is de locatie al in gebruik als (niet officiële) 

zwemwaterlocatie, maar is de gebruiksfunctie nog niet optimaal. Na aanwijzing van de locatie als officiële 

zwemwaterlocatie moet een aantal maatregelen worden getroffen. Hieronder is aangegeven welke 

maatregelen zijn aanbevolen.  

 

Optimaliseren van de gebruiksfunctie 

Maatregelen:  

- De locatie moet worden ingericht als zwemwaterlocatie door: 

o Plaatsen van een formeel zwemwaterinformatiebord met geboden en verboden (zoals 

een verbod op vrijlopende honden). 

o Aanbrengen van een drijflijn ter begrenzing van de zwemzone (aanbevolen, niet 

verplicht). 

o Plaatsen van prullenbakken. 

o Eventueel plaatsen van een toiletcabine (dixie) of toiletgebouw met aansluiting op het 

riool (niet verplicht). Als met de eigenaar van boerderij De Walhoeve afspraken kunnen 

worden gemaakt over het gebruik van een toilet bij de boerderij verdient dat de voorkeur. 

 

- De locatie moet worden onderhouden door: 

o Regelmatig legen van de prullenbakken. 

o Regelmatig maaien van vegetatie (ligweide) en water- en overplanten nabij de 

zwemlocatie (ter voorkoming van zwemmersjeuk). 

o Regelmatig (zo nodig dagelijks) verwijderen van vogeluitwerpselen van de ligweide.  

o Onderhouden van het onderwatertalud. 

o Periodiek terugbrengen van afgekalfde oever naar het ligstrand. 

 

- Handhaving: 

o Regelmatig controleren of verboden (zoals een verbod op vrijlopende honden) worden 

nageleefd (ook als het geen mooi weer is, is het van belang dat honden niet in of nabij de 

zwemzone komen, want een dag later is het mogelijk wel goed zwemweer). 

 

Fecale verontreiniging 

Fecale verontreinigingen hebben de afgelopen jaren niet geleid tot normoverschrijdingen. Door het relatief 

grote volume van de plas worden verontreinigingen zoals van honden en vogels blijkbaar voldoende 

verdund. Dit biedt echter geen garanties voor de toekomst. Aanbevolen wordt: 

- Informeren van badgasten en overige recreanten (hondenuitlaters) over het gebruik van de 

zwemzone en het zwemstrand en te wijzen op het effect van hygiëne in de zwemzone. Door het 

goed informeren van bezoekers kan vervuiling van het strand en water worden voorkomen. 

- Handhaving van het hondenverbod (zie hierboven). 

- Schoonhouden van het strand (zie hierboven).  

 

Blauwalgen 

Tot voor kort waren er in de Oostplas geen geregistreerde problemen met blauwalgen. In zowel 2017 als 

in 2018 is er echter een drijflaag van blauwalg waargenomen. In 2018 is bovendien op de bodem een 

algenmat met potentieel toxische blauwalgen gezien. De oorzaak van deze schijnbare opleving van 

blauwalgen is niet duidelijk. De nutriëntengehalten zijn blijvend laag.  

Problemen met blauwalgen zijn de volgende zwemseizoenen niet uit te sluiten. Indien deze optreden moet 

nader waterkwaliteitsonderzoek plaatsvinden. Op grond van de resultaten daarvan moet worden bepaald 
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of zwemmers moeten gewaarschuwd of geadviseerd om niet te zwemmen. Ook kunnen symptoom-

bestrijdende maatregelen worden genomen, zoals actieve menging en dosering van waterstofperoxide. 

 

Overige gezondheidsrisico’s 

Het optreden van zwemmersjeuk is onregelmatig en onvoorspelbaar. Als zwemmersjeuk wordt 

vastgesteld en geïnfecteerde slakken de winter weten te overleven is er een gerede kans dat in het 

volgende zwemseizoen opnieuw zwemmersjeuk zal optreden. Een drastische maatregel is het 

verwijderen van alle slakken. Als dit niet haalbaar is kan ook het verwijderen van riet en waterplanten van 

een zwemlocatie bijdragen aan het verminderen van de problemen. 

 

Puin op de bodem 

Een gedeelte van de Oostplas en de aangrenzende percelen zijn in het verleden gebruikt om vuil en puin 

te storten, inclusief vaten met onbekende oorsprong. Uit waterkwaliteitsonderzoek van het Waterschap De 

Dommel blijkt dat er geen verontreinigingen vrijkomen uit het puin op de bodem en dat er dus geen 

verhoogd gezondheidsrisico is voor zwemmers. Om er van verzekerd te blijven dat dit zo blijft is het aan te 

bevelen om jaarlijks waterkwaliteitsmetingen nabij de bodem uit te voeren.  
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Bijlage 1 Verslag Veldbezoek Oostplas 

Datum: 30 mei 2017 

 

Aanwezig: Maarten van Schijndel (Waterschap De Dommel) 

 Madelon van de Ven (Gemeente Goirle) 

 Serge Pellikaan (Global Underwater Explorers) 

 Huub Martens (Global Underwater Explorers) 

 Martin de Haan (RHDHV) 

 Bas van der Weijden (RHDHV) 

 

Aanleiding 

In de Oostplas op de grens van Goirle en Tilburg wordt ’s zomers gezwommen door ‘aanzienlijke 
aantallen’ recreanten. Aan de westkant is een ligstrand ingericht. Toch is de locatie niet aangewezen als 

officiële zwemwaterlocatie. Gemeente Goirle, Gemeente Tilburg, Waterschap De Dommel en Provincie 

Noord-Brabant zijn allen van mening dat aanwijzing als zwemwaterlocatie gewenst is, mits kan worden 

voldaan aan de nodige voorwaarden op het gebied van veiligheid en volksgezondheid.  

Op 30 mei 2017 is de Oostplas bezocht om een goed beeld te krijgen van de situatie rondom de Oostplas. 

 

Ontstaan 

De Oostplas is gegraven om zand te winnen. Er is zowel ophoogzand gewonnen (voor aanleg van wegen) 

als fijner wit zand (voor fabricage van glas). De plas maakt deel uit van de voormalige stortplaats 

Groenewoud Roskam te Tilburg. De oevers zijn deel afgewerkt met puin. Ook op de bodem ligt puin. 

Mogelijk is de veiligheid van zwemmers daardoor in het geding. Onbekend is in welke mate de 

volksgezondheid via de waterkwaliteit wordt bedreigd.  

 

Situatie van de Oostplas 

Voorafgaand aan het veldbezoek is het meerdere dagen erg warm geweest en zijn er veel mensen komen 

recreëren bij het ligstrand gedurende het (lange) weekend. Volgens Corné van Roessel, pachter van het 

gebied rond de Oostplas en eigenaar van boerderijwinkel de Walhoeve aan de kant van het ligstrand, zijn 

er op zonnige dagen 150 tot 200 recreanten aanwezig. Toiletten en prullenbakken ontbreken. Tijdens 

drukke dagen worden (door de pachter of door de bezoekers zelf) vuilniszakken opgehangen om het 

strand netjes te houden (zie Figuur 1)Provisorische vuilnisbakken. 

 

 
Figuur 1 Provisorische vuilnisbakken 
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Tijdens het veldbezoek zijn meerdere mensen waargenomen die hun hond uitlieten. De honden waren in 

de meeste gevallen niet aangelijnd en gingen ook te water in de beoogde zwemzone (zie figuur 2a en 2b).  

 

 
Figuur 5-1a en 2b Honden in het water 

 

In de namiddag van het veldbezoek was er ook een klein groepje jongeren in zwemkleding op het 

ligstrand  (Figuur).  

 
Figuur 3. Ligstrand op de westelijke oever van de Oostplas met recreanten. 

 

In het water drijft een ponton met trampoline. Deze wordt ook gebruikt door vogels (zie figuur 4). 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

23-10-2019 ZWEMWATERPROFIEL OOSTPLAS BF3332WATRP1811271528 18  

 

 
Figuur 4 Ponton met trampoline 

 

Behalve door zwemmers wordt er de plas ook gebruikt door vissers, vooral vanaf de kant maar soms ook 

vanuit kleine bootjes. Verder wordt er gedoken en wordt een strandje aan de oostkant van de plas 

gebruikt voor naaktrecreatie. Rond de plas is een wandel-/fietsroute.  

 

Hoewel veel van bovenstaande gebruiksvormen niet zijn toegestaan (zie figuur 5) worden zij wel gedoogd.  

 

 
Figuur 5 verbodsbord 

 

Serge en Huub zijn goed bekend met de Oostplas, aangezien ze hier al jaren duiken, en delen hun 

ervaringen. Tijdens hun vele duiken zijn Serge en Huub veel puin en rommel tegen gekomen op de 

bodem van de plas. Dit varieert van bouwpuin (bakstenen, kruiwagen en bouwzeil) tot tractorbanden en 
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badkuipen. In een rapportage van Antea uit 2016 is vermeld dat duikers vaten met onbekende oorsprong 

op de bodem zouden hebben waargenomen. Onduidelijk is of het drijfvaten betreft of vaten met 

chemicaliën. Serge en Huub hebben enkele vaten in de Oostplas waargenomen. Hiervan was een deel 

open en lag een deel behoorlijk begraven in de bodem. 

 

De duikers doen mee aan Project Baseline, een initiatief van Global Underwater Explorers om lokale 

duikgebieden te beschermen en in kaart te brengen. Vanuit dit project zijn ze al een aantal jaar bezig om 

de Oostplas in kaart te brengen door bodemdieptes te meten, foto’s te maken en het zicht op vaste 
punten te bepalen met behulp van Secchi schijven. Tijdens de duiken kunnen ze eventueel watermonsters 

nemen op verschillende dieptes. De “baai” die beoogd is als zwemwaterlocatie kent een maximale diepte 

van 8 meter en het talud loopt vanaf het ligstrand flauw af. Het diepste punt van de plas is ongeveer 22 

meter en hier verzamelt zich veel slib. In de plas worden ook verschillende thermocline lagen aangetroffen 

waartussen een duidelijk verschil in zicht zit.  

 

De Oostplas wordt gevoed door hemelwater (rechtstreeks en via een uitlaat van regenwaterriool waarop 

daken zijn aangesloten) en waarschijnlijk ook via het grondwater. Het waterpeil kan flink schommelen (ca. 

1 meter). Mogelijke oorzaak is een verstopping van de overlaat naar De Leij. Ook ligt de overlaat mogelijk 

te hoog waardoor het peil eerst flink moet stijgen voordat de overlaat in werking treedt. Bovendien wordt 

betwijfeld of de doorsnee van de buis voldoende groot is.  

 

De oever aan de kant van de ligweide is door de jaren heen meerdere meters opgeschoven doordat de 

oever afkalft. Hier moet wat aan gedaan worden, want als de oever nog enkele meters opschuift dan blijft 

er weinig van de ligweide over. 

 

Op de Oostplas komen ook veel watervogels voor waarvan de uitwerpselen terecht komen in de plas of 

op het ligstrand. Waargenomen tijdens het veldbezoek zijn soorten als Meerkoet (tientallen), Soepgans 

(tientallen), Canadese Gans, Fuut, Indische Gans, Wilde Eend, Aalscholver en Knobbelzwaan (Figuur). 

 

De plas is volgens de duikers ook rijk aan vissen. Soorten als Snoek, Paling en Baars worden veel 

waargenomen. Naar verluidt is er in de plas ook Meerval uitgezet, maar deze is niet waargenomen door 

de duikers. De vissen worden door de vissers bijgevoerd: op de bodem zijn vaak nog boilies te vinden. 

Ook zitten er kreeftjes en mossels, waarschijnlijk is dit de quaggamossel gezien het zeer heldere karakter 

van het water.  

 

De onderwater-vegetatie van de plas bestaat o.a. uit fonteinkruid en wieren. Op enkele plekken bij de 

oevers drijft ook wat FLAB (floating algae beds) op het water (figuur 7). De oevers zijn voornamelijk 

begroeid met wilgen, rietkragen en enkele lisdoddes (figuur 7). 

Serge en Huub hebben nooit blauwalgen waargenomen, maar andere duikers naar verluidt wel. Uit 

waterkwaliteitsgegevens van het waterschap blijkt dat in 2011 blauwalgen zijn waargenomen (geslacht 

niet bekend) en in augustus 2016 Anabaena is waargenomen.  

Volgens de pachter was er tientallen jaren geleden eens te weinig zuurstof in het water aanwezig 

waardoor de vissen omhoog kwamen drijven. Dit is daarna echter nooit meer gebeurd. 
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Figuur 6. Watervogels op de Oostplas en het ligstrand. 

 

 
Figuur 7. Vegetatie langs de oevers met wilgen, rietkragen en FLAB. 
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Bijlage 2 Betrokken organisaties 

 

Locatiebeheerder  

Gemeente Goirle 

Mevrouw Madelon van de Ven (contactpersoon) 

Postbus 17 

5050 AA Goirle 

Telefoon: 013-5310 526 

Email: madelon.van.de.ven@goirle.nl 

 

Waterbeheerder  

Waterschap De Dommel 

De heer Maarten van Schijndel 

Postbus 10.001 

5280 DA Boxtel 

Telefoon: 0411-618537 

Email: MvSchijndel@dommel.nl 

 

Provincie  

Provincie Noord-Brabant 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Postbus 803,  

5601 KA  Eindhoven 

Telefoon: : 088-3690354 

E-mail: b.jansen@odzob.nl  
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