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Aan: 
College van Burgemeester en Wethouders en raadsleden van de gemeente Weert 
Postbus 950 
6000 AZ  Weert 
 
Van: 
Duikvereniging NVvO De Peddemoeek, Duikteam Nederweert, Duikteam Budel 
P/a Vlaskam 9  
6003 EJ  Weert 
 
 
Onderwerp: Zandwinning Kempenbroek; IJzeren Man; Blauwe Meertje in relatie tot de 
duiksport. 
 
Datum: 7 juli 2015. 
 
 
Geacht college en raadsleden, 
 

De ontwikkeling van CWZ is in volle gang. Er wordt nu nagedacht welke vormen van 

recreatie daar mogelijk zijn. De duiksport is een vorm van recreatie waar al aan gedacht 

is en nog steeds aan gedacht wordt. 

Teneinde deze vorm van recreatie in een juist perspectief te zien beschrijven we 

hieronder de context van de duiksport in relatie tot deze waterplas. Tevens willen wij 

reageren op een aantal zaken die onlangs via inspreken in de commissie ruimte zijn geuit 

en op een aantal artikelen die in het dagblad de Limburger zijn verschenen. 

Tekst uit een eerder verstuurd schrijven aan Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Weert. 

De ontwikkeling van het gebied en de toekomst van eventueel te realiseren 

duikmogelijkheden. 

Deze plas is op dit moment ongeveer 18 meter diep. Op deze diepte bevindt zich 

onverhandelbaar zand, de zogenaamde “mors”. Op 30 meter diepte bevindt zich een 

ondoordringbare leemlaag. Volgens de firma Kuypers uit Kessel is het technisch goed 

uitvoerbaar om deze “mors” af te graven zodat een waterplas ontstaat die maximaal 30 

meter diep is over een groot oppervlak (ongeveer 300  

x 300 meter). (nadere informatie vanuit de firma Kuypers, in overweging is de situatie 

dat er 2 afzonderlijke plassen naast elkaar worden gerealiseerd) 
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De natuurlijke samenstelling van het water met als belangrijkste aspect de zogenaamde 

PH-waarde  behoeft niet gewijzigd c.q. aangepast te worden voor de beoefening van de 

duiksport. Sterker nog, er dient niets aan deze samenstelling gewijzigd te worden. De 

plas blijft door de PH-waarde bijzonder helder. Bovendien zal dit water door het 

beoefenen van de duiksport ook niet aangetast worden en behoudt het haar natuurlijke 

samenstelling en eigenschappen.  

Als er gedoken kan worden op deze locatie dan is dat in een unieke duiklocatie in 

Limburg, in Zuid- Nederland, ja zelfs in Nederland. Op de eerste plaats het bijzonder 

goede zicht (helderheid) onder water door de samenstelling ervan. Op de tweede plaats 

is deze plas met een diepte van 30 meter uitstekend geschikt om duikinstructie te geven 

en duikexamens af te nemen voor alle duikbrevetten die in Nederland te behalen zijn. 

Deze duikbrevetten zijn bovendien internationaal erkend. De te beheersen 

duikvaardigheden kennen, afhankelijk van het te behalen duikbrevet, een verplichte 

duikdiepte van 30 meter. Dieper is niet noodzakelijk en bovendien af te raden. Tot een 

diepte van 30 meter kan nog veilig gedoken worden. Voor grotere duikdieptes geldt dat 

men daarvoor speciaal opgeleid dient te zijn. Bovendien wordt met deze duikdiepte 

voorkomen dat duikers onbedoeld toch dieper dan 30 meter duiken met alle risico’s van 

dien. Het grote oppervlak op deze diepte van 30 meter is een derde aspect wat deze plas 

als duiklocatie uniek maakt. Hierdoor ontstaat er voldoende ruimte voor duikers om te 

duiken en hun vaardigheden te beoefenen c.q. op peil te houden, door het heldere water 

en het goede zicht gebeurt dit daarbij ook nog op een zeer veilige wijze. Uiteraard is 

deze diepte ook uitermate geschikt voor het recreatieve duiken. Is dit oppervlak kleiner 

dan is het gevaar aanwezig dat duikers elkaar, hoe onbedoeld ook, hinderen wat allerlei 

veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.  

De duiklocaties in de (verre) omgeving laten zien dat zij geen van allen een duikdiepte 

kennen van 30 meter in combinatie met dit grote oppervlakte: 

De Boschmolenplas in Panheel heeft een oppervlakte van ongeveer 400 x 400 meter en 

kent slechts één smalle put met een diepte van 30 meter. Deze put heeft een doorsnede 

van ongeveer 3 meter. 

Het Zilvermeer in Mol (B) heeft een oppervlakte van ongeveer 300 x 400 meter en kent 

op enkele plaatsen een duikdiepte van maximaal 15 meter. 

Aqua Best in Best heeft een oppervlakte van ongeveer 500 x 500 meter en kent op 

enkele plaatsen een duikdiepte van maximaal 25 meter. Dit zijn smalle, kleine gedeelten. 

Het Oostvoornse Meer (Rotterdam) heeft een oppervlakte van ongeveer 2500 x 400 

meter en heeft enkele kleine putten die 30 meter diep zijn. 

Hieruit blijkt dat de Weerter waterplas daadwerkelijk uniek is en blijft als het gaat om het 

beoefenen van de duiksport. Bovendien is het beoefenen van de duiksport op deze 

locatie kostenneutraal. Het vraagt geen investering van overheden of eigenaar om de 

duiksport mogelijk te maken op deze locatie.  

Duikers zullen veelal per auto naar deze locatie komen. Duiken dien je tenminste met 

twee personen tegelijkertijd te beoefenen. Het spreekt voor zich dat er hierdoor veel 

samen gereden wordt in één auto. Dit voorkomt grote aantallen voertuigen op deze 

locatie. Ter illustratie: op drukke zondagen (in de maanden juni t/m september) komen 

er bij de Boschmolenplas in Panheel ongeveer 100 duikers verdeeld over de dag. 

Verdeeld over de overige dagen van de week zijn dat nog eens 20 a 30 duikers. Duikers 

kunnen geconcentreerd op één smalle plaats te water en ook weer uit het water.  
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Dit voorkomt dat de oevers vertrapt worden en houdt bovendien hierdoor maximaal 

rekening met de bescherming van flora en fauna. 

Reactie op inspreken en de artikelen van de Limburger. 

Bij onze reactie willen wij ons beperken tot de onderwerpen waarin de duiksport 

genoemd is.  

De Stichting Groen Weert heeft op 10-11-2014 gebruik gemaakt van inspreekrecht 

hierbij de tekst waarop wij willen reageren.  

“ alleen een ontgronder kan bedenken dat er een nieuw plan van ca 10 ha en meer dan 

30 m diep moet worden gegraven voor een beperkt aantal duikers die een brevet willen 

halen, terwijl ze daarvoor prima terecht kunnen in Heel” . 

Dat alleen een ontgronder kan bedenken dat er een duikplas noodzakelijk is geeft deze 

ontgronder te veel eer, al in het eerste plan is extensieve sportbeoefening zoals 

hengelsport en duikopleiding opgenomen geweest. Sinds 1995 volgen wij als duikers de 

ontwikkeling van de zandwinning. Om draagvlak te creëren hebben we alle raadsfracties 

bezocht in 2012 om daar een presentatie gegeven over de realisatie van een duikplas. 

Uit de brief die wij eerder verstuurd hebben blijkt dat de mogelijkheden om op diepte te 

duiken en te oefenen zeer beperkt zijn. Verder spreekt Stichting Groen Weert over een 

beperkt aantal duikers, alleen de verenigingen uit naam deze brief is verstuurd hebben 

een ledenaantal van rond de 250 duikers. Om dus te spreken van een beperkt aantal 

duikers lijkt ons dus vreemd. 

Uit het inspreken van de Stichting Groen Weert d.d. 13-05-2015 

“ Door de grote ontgrondingsdiepte ontstaat gevaarlijk dood water (effecten van 

Stratificatie).  

De plas wordt dus steeds gevaarlijker er ontstaat stratificatie. Het mag duidelijk zijn dat 

stratificatie niets te maken heeft met diep of ondiep water maar de verhouding van 

diepte en oppervlakte. Dus stratificatie kan voorkomen in zowel diep als ondiep water. Ik 

verwijs u voor meer informatie over stratificatie naar het artikel Viswater typering deel 2 

diepe wateren. Hieruit blijkt dat het gevaarlijk zijn van stratificatie allemaal wel meevalt, 

het is gewoon een natuurkundig verschijnsel dat in veel Nederlandse ondiepe en diepe 

plassen voorkomt. Wat de zin is van deze bangmakerij ontgaat ons volkomen. 

Verder willen wij vermelden dat er door ons contact is gezocht met de Stichting Groen 

Weert om gezamenlijk te overleggen, helaas is dit gebleven bij een afspraak omdat 

constructief meedenken met ons als duikvereniging en sportduikers niet mogelijk bleek 

te zijn.  

In het artikel uit de Limburger van 7 juli wordt vermeld dat de natuurvereniging stellen 

dat een plas van 30 meter niet noodzakelijk is vanwege het feit dat het donker is op deze 

diepte. Voor een duik oefenwater is dit nu juist de bedoeling er kan dan geoefend worden 

met een duiklamp en kompas om toch weer veilig boven te komen. In vakantielanden is 

op deze duikdiepte wel licht het oefenen op grote diepte is als voorbereiding op 

vakantieduiken en in de Zeeuwse meren dus van groot belang.  

Wij hopen dat de natuurverenigingen stoppen om te praten over sportduikers en in de 

plaats hiervan gaan praten met de duikers. Lijkt ons dat de klankbordgroep hier een 

ideale plaats voor is. 
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Het voert te ver om alle aspecten van de duiksport in deze brief te vermelden. Wij zijn 

dan ook graag bereid om zaken nader toe te lichten in de klankbordgroep zodat er op 

basis van reële argumenten verder besloten kan worden door Burgemeester en 

Wethouders en de leden van de raad. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gezamenlijke duikverenigingen regio Weert,  

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwatersport De Peddemoeek 

 

J. Breedveld. 


