Een bovenaanzicht van Google Maps op de Bakelse Plassen laat al zien hoe helder het water is.
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MILHEEZE - Vier duikverenigingen hebben samen een nieuwe stichting opgericht om
de duiklocatie in de Bakelse Plassen te kunnen gebruiken. De stichting Duikspots Noord Brabant Oost
heeft als doel om waterplassen in Oost Brabant toegankelijk te krijgen en houden voor beoefenaren
van de onderwatersport. De gemeente heeft voorgesteld om een gebruikersovereenkomst met de
stichting aan te gaan.
De vier verenigingen die samen de stichting hebben opgericht zijn H.V.v.O Aquarius uit Helmond,
Redlobster divers uit Deurne, Divocean uit Helmond en de Gemertse Watervrienden uit Gemert.
"Het is een heugelijk feit dat diverse duiksportverenigingen elkaar gevonden hebben om op deze
unieke locatie te gaan duiken", vindt Wethouder Roël Hoppezak (Economie en Sport).
'Unieke duiklocatie'
De Bakelse Plassen zijn volgens Hoppezak uniek als duiklocatie omdat er veel te zien en te beleven
valt. "Er schijnt door de afgravingen een zeer geaccidenteerd landschap te zijn ontstaan onder
water, waarin veel visjes en waterplanten leven. Bovendien is er beter zicht dan op vele andere
locaties. Dat schijnt te maken te hebben met de kwaliteit van het water en van de bodem, maar
ook het feit dat gemotoriseerde vaarsport op de Bakelse Plassen niet is toegestaan, draagt daaraan
bij." De wethouder streeft er graag naar om de Bakelse Plassen tot een toplocatie voor de duiksport
te maken. "Het gebied leent zich ervoor om er gebruik van te maken, daar is het ook voor bedoeld.
Ik nodig de duiksportverenigingen uit om het te benutten en verder te ontwikkelen." De gemeente
vindt het prima als er bijvoorbeeld een onderwaterparcours zou worden ingericht om het gebied nog
interessanter te maken. Op dit moment zijn er alleen parkeerplaatsen en een container waarin de
duikers zich kunnen omkleden, maar in het bestemmingsplan is al een bouwvlak opgenomen waar
een voorziening gebouwd zou kunnen worden. "Er ligt dus een mogelijkheid", aldus de wethouder.

