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Voorwoord 

 

Dagstrand Enode is een mooie locatie die gebruikt wordt als lokale en regionale 

waterrecreatieplek. Inwoners en gemeente hebben in het traject rond het opstellen van 

de Omgevingsvisie al eerder geconcludeerd dat deze functie behouden en versterkt 

moet worden.  

 

‘Behouden’ is duidelijk en geeft aan dat de mogelijkheid om daar te kunnen zwemmen 

moet blijven bestaan. Ook dat we het daarbij belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten 

en daar te verblijven is duidelijk. 

 

Maar hoe versterk je de waterrecreatieplek? En welke specifieke behoefte hebben de 

inwoners van Nuenen?  

Ddoor middel van een vragenlijst is hier onderzoek naar gedaan. Bijna 900 inwoners 

hebben deze vragenlijst ingevuld en  de uitkomsten zijn besproken met een 

klankbordgroep. Het resultaat, bevindingen en conclusies, hebben we in dit document 

beschreven. Wat ons betreft geven zij richting aan het toekomstperspectief voor 

dagstrand Enode.  

 

Het is een toekomstperspectief waar we met elkaar nog aan moeten werken. Maar 

waarmee we het dagstrand Enode gaan behouden en versterken.  

 

 

 

Bertje van Stiphout 

Portefeuillehouder Villagemarketing en toerisme 
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1. Vragenlijst dagstrand Enode 

In de periode van 1 maart tot en met 28 maart 2022 zijn de inwoners van de gemeente 

Nuenen c.a. in de gelegenheid gesteld om een vragenlijst in te vullen over het 

dagstrand Enode. Een vragenlijst die bedoeld is om inzicht te krijgen in de wensen en 

behoeften van de inwoners. Welke voorzieningen zien zij wel graag, maar welke ook 

niet, op dagstrand Enode?  

 

De vragenlijst is in totaal 896 keer ingevuld.  

Woonplaats 

Van de bijna 900 respondenten zijn 650 woonachtig in de gemeente Nuenen. Hiervan 

heeft iets minder dan de helft (266) aangegeven in de buurt van het dagstrand Enode 

te wonen.  

Leeftijd 

Als je de leeftijdsopbouw afzet tegen de opbouw die geldt voor de gehele gemeente1, 

kan je concluderen dat er geen sprake is van een overeenkomstige opbouw. De 

jongste (t/m 12 jaar) én de ouste (65 jaar of ouder) inwoners zijn verhoudingsgewijs 

onder vertegenwoordigd.  

Met name de groep van 41 t/m 65 jaar is over vertegenwoordigd.  

 

 

 

 
 
1 Op basis van CBS gegevens. De gehanteerde leeftijdscategorieën uit de vragenlijst komen 
niet volledig overeen met de categorieën gehanteerd door het CBS.  



 

Toekomstperspectief dagstrand Enode 5 

1.1  Zwemmen bij dagstrand Enode 

Meer dan de helft van de 

respondenten (57%) heeft 

aangegeven te zwemmen op 

dagstrand Enode. Regelmatig doet 

20% van de respondenten dat, maar 

het grootste deel (37%) geeft aan 

soms bij dagstrand Enode te 

zwemmen.  

Er is ook een aanzienlijk deel (19%) 

die aangeeft dat niet te doen, maar 

daar wel behoefte aan heeft.  

 

Inwoners  

Inwoners geven net iets vaker dat zij zwemmen op dagstrand Enode (65%). Van de 

inwoners geeft ook een aanzienlijk kleiner deel aan (16%) géén behoefte te hebben 

om te zwemmen op dagstrand Enode.  

 

Tot en met 20 jaar 

Als je kijkt naar alle respondenten tot en met 20 jaar, geeft 40% aan wel eens op 

dagstrand Enode te zwemmen. Er is dus 60% die dat niet doet. Echter, wat opvalt in 

deze categorie is dat bijna 70% van de respondenten niet woont in de gemeente 

Nuenen c.a.2  

 

Tot en met 20 jaar én woont in Nuenen 

Van de respondenten in de categorie tot en met 20 jaar én woont in Nuenen geeft 

namelijk 85% aan wel te zwemmen op dagstrand Enode.  

 

  

 
 
2 Dat kan te verklaren zijn door het verspreiden van de vragenlijst op de middelbare school het 
Nuenens College, waarvan het grootste deel van de leerlingen niet woonachtig in Nuenen is.  

Ga je wel eens zwemmen op 
dagstrand Enode?

Ja, regelmatig

Ja, soms

Nee, maar dat zou
ik wel willen

Nee, daar heb ik
geen behoefte aan

Anders
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1.2  Andere activiteiten op dagstrand Enode 

Alle respondenten zijn gevraagd om ook aan te geven op welke andere manier zij wel 

eens gebruik maken van dagstrand Enode. De antwoorden op deze open vraag zijn 

grofweg in te delen in een aantal categoriën.  

Naast zwemmen wordt het meest gebruik gemaakt van de aanwezige horeca op het 

dagstrand Enode. Naast wandelen gebruikt ook een groot deel de aanwezige 

speelvoorzieningen en zijn veel respondenten ook bij evenementen geweest. De 

feesten die in de horeca bij het terrein worden gehouden, zijn meegenomen in de 

categorie evenementen.  

 

 

  

1.3  Leefstijlen 

De respondenten zijn gevraagd om aan te geven welk van de gegeven omschrijvingen 

het beste bij hun past als recreant/toerist. 

  

1. Ik ontdek liever iets nieuws, dan dat ik de massa achterna loop 

2. Ik trek graag mijn eigen plan 

3. Als het maar gezellig is 

4. Ik blijft liever dicht bij huis, dan dat ik ver weg ga 

5. Ik houd van plekken waar veel gebeurt 

6. Work hard, play hard 

7. Ik zoek een gemoedelijke, knusse sfeer 
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De zeven antwoordmogelijkheden zijn gebaseerd op de leefstijlen uit een landelijk 

onderzoek3. De leefstijlen definiëren waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie 

behoefte aan hebben, gericht op de meest dominante leefstijl4. Een grondige analyse 

en meerdere vragen zijn nodig om hier gegronde uitspraken over te doen. De 

antwoorden kunnen daarom alleen als voorzichtige indicatie worden opgevat. We 

vonden de vraag desalniettemin relevant om op te nemen.  

 

 

 

Uit een onderzoek naar het toeristisch en recreatieve aanbod in de gemeente Nuenen 

komt naar voren dat het dagstrand Enode getypeerd kan worden als een plek die 

aantrekkelijk is voor de leefstijlen Verbindingzoeker’ en ‘Harmoniezoeker’. Deze zijn 

kort te omschrijven met respectievelijk ‘Ik zoek een gemoedelijke en knusse sfeer’ en 

‘Als het maar gezellig is’. Het komt dan ook niet als een verrassing dat deze twee 

leeftstijlen nadrukkelijk terugkomen (55% van de reacties).  

  

 
 
3 https://leefstijlvinder.nl/  
4 Personen vertonen doorgaans overeenkomsten met meerdere leefstijlen, maar op basis van 
een analyse vertoont men de meeste overeenkomsten met één profiel, de dominante leefstijl. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ik houd van plekken waar veel gebeurt

Work hard, play hard

Ik ontdek liever iets nieuws, dan dat ik de massa
achterna loop

Ik blijft liever dicht bij huis, dan dat ik ver weg ga

Ik trek graag mijn eigen plan

Als het maar gezellig is

Ik zoek een gemoedelijke, knusse sfeer

Leefstijlen

https://leefstijlvinder.nl/
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2. Wat mag er op dagstrand Enode komen?  

In de vragenlijst zijn de respondenten gevraagd om voor twaalf opties/voorzieningen 

aan te geven in hoeverre deze wat hun betreft op het dagstrand Enode mag komen. 

Dit kon met de antwoordmogelijkheden ‘Ja, heel graag’, ‘Ja, prima’, ‘Misschien/ weet ik 

niet’, ‘Nee’ en ‘Nee, absoluut niet’. Ook bestond er de mogelijkheid om voor de optie 

‘Geen mening’ te kiezen.  

 

De opties waar naar is gevraagd: 

• Zwemmen 

• Dag-attracties 

• Horeca 

• Overnachtingsmogelijkheden 

• Evenementen 

• Routes 

• Welness 

• Cultuur 

• Cursusfaciliteiten 

• Watersport 

• Sportvoorzieningen 

• Outdoor activiteiten 

 

 

Op basis van het bovenstaande schematische overzicht worden de reacties op 

voorzieningen geclusterd besproken.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Overnachtingsmogelijkheden

Dag-attracties

Welness

Cursusfaciliteiten

Cultuur

Outdoor activiteiten

Evenementen

Routes

Sportvoorzieningen

Watersport

Horeca

Zwemmen

Wat mag er op dagstrand Enode komen?

Ja, heel graag! Ja, prima Misschien/ weet ik niet Nee Nee, absoluut niet!



 

Toekomstperspectief dagstrand Enode 9 

2.1 Zwemmen en horeca 

Er zijn twee categorieën waar overtuigend wordt aangegeven dat hier behoefte aan is 

op dagstrand Enode. Dit betreft zwemmen en horeca. 

Voor zwemmen geldt dat 90% van de respondenten aangeeft hier behoefte aan te 

hebben. Voor horeca is dat 88%.  

Dit komt ook overeen met de huidige mogelijkheden die dagstrand Enode biedt.  

 

 

 

2.2  Watersport, Sportvoorzieningen en routes 

Voor watersport, sportvoorzieningen en routes geldt alle drie dat een grote 

meerderheid hiervan heeft aangegeven deze wel op dagstrand Enode te willen zien.  

• Watersport - 66% 

(denk bijvoorbeeld aan zeil- en surfschool, duiklocatie, hengelsport) 

• Sportvoorzieningen - 64% 

(denk bijvoorbeeld aan een padelkooi, beachbalvelden, outdoor fitness) 

• Routes - 56% 

(denk aan wandel-, fiets-, mountainbike-, paardenroutes) 

 

Ook de klankbordgroep is positief over het stimuleren van sporten en bewegen op 

dagstrand Enode. De klankbordgroep juicht het individuele gebruik door inwoners toe. 

Quotes 

• “Af en toe een festival hartstikke leuk, maar als hoofddoel het zwemmen 

behouden.” 

• “We zouden het fijn vinden als het strandbad een plek is waar zowel jong 

als oud zich prettig en veilig voelen.” 

• “Ik wil heel graag in de winter kunnen blijven zwemmen.” 

• “Vrij toegankelijk, lekker een duik kunnen nemen of op het terras gaan 

zitten. Zwemmen is echt heel belangrijk!” 

• Er worden suggesties gedaan om de combinatie tussen het zwemmen, 

de horeca en aanvullende (speel)voorzieningen te versterken: 

o “Parasol en strandbedden verhuur” 

o “Glijbanen” 

o “Waterparcours” 

o “Speelvoorzieningen voor (jonge) kinderen” 
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Over gemotoriseerd gebruik is de klankborgroep, in verband met de (geluids)overlast, 

minder positief.  

 

 

2.3 Evenementen 

Net iets meer dan de helft van de respondenten (53%) geeft aan dat er evenementen 

op dagstrand Enode mogen komen. Ongeveer een kwart (27%) vindt dat geen goed 

idee.  

 

 
 

 

20% 33% 20% 9% 17%

EVENEMENTEN

Ja, heel graag! Ja, prima Misschien/ weet ik niet Nee Nee, absoluut niet!

Quotes 

- “Geen cross-en mountainbikers svp (te klein gebied). Houd het rustig. 

Leg wel een fitness baan met natuurlijke materialen aan. Ook wandel 

frisbeebaan met korven, goed voor senioren! Inrichting van dit soort 

parken naar Canadees model! Geweldig: jong en oud, super gezond!” 

- “Wandelroute prima, kunnen ze daarna een drankje doen.” 

- “Ga eens kijken naar de Rooye Plas in Handel, zo'n waterski en 

wakeboard achter een boot activiteit op Enode zou leuk zijn voor de 

jeugd.” 

- “De omgeving sportiever maken lijkt me leuk en hoeft niet in de weg te 

staan van een nog steeds leuke zwemplas.” 

- “Nu is het gewoon gras... wellicht ruimte voor mooie wandelpaden?” 

- “Misschien is de plas een beetje te klein voor zeil- of surfschool, maar 

met name water gerelateerde sport en spel mogelijkheden zijn top!” 

- “Ik ben er ooit een keer geweest dat er een jetski of speedboot over het 

water ging. Dat vond ik totaal niet passend en zelfs gevaarlijk. Verdere 

watersporten prima” 
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Inwoners en omwonenden 

Wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen de respondenten die in de buurt van 

dagstrand Enode wonen en de rest van de inwoners van de gemeente Nuenen, is er 

wel een ander beeld zichtbaar.  

 

 

 

Het is in bovenstaande grafiek duidelijk te zien dat de omwonenden van het dagstrand 

Enode minder graag evenementen zien op dagstrand Enode. Bijna 40% ziet dit 

(absoluut) niet zitten. De rest van de inwoners van de gemeente Nuenen zijn een stuk 

positiever. Maar liefst 60% staat positief (heel graag of prima) tegenover evenementen 

op dagstrand Enode. Omwonenden zijn dus een stuk terughoudender. 

 

Wanneer de reacties ten aanzien van evenementen gesplitst worden naar 

leeftijdsgroep, komen daar geen grote verschillen in terug. De jongere respondenten 

(tot 20 jaar) zijn over het algemeen net iets positiever, maar het verschil met de oudere 

respondenten is niet ontzettend groot.  

 

 

 

24%

36%

20%

8%

12%

EVENEMENTEN
woont in de gemeente Nuenen

Ja, heel graag!

Ja, prima

Misschien/ weet ik
niet
Nee

Nee, absoluut niet!

15%

29%

19%

10%

27%

EVENEMENTEN 
woont in de buurt van 

dagstrand Enode
Ja, heel graag!

Ja, prima

Misschien/ weet ik
niet
Nee

Nee, absoluut niet!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 t/m 12 jaar

13 t/m 20 jaar

21 t/m 40 jaar

41 t/m 65 jaar

65 of ouder

EVENEMENTEN

Ja, heel graag! Ja, prima Misschien/ weet ik niet Nee Nee, absoluut niet!
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Het grootste deel van de opmerkingen bij de vragenlijst gaat over evenementen. Hierbij 

wordt met name op de overlast voor omwonenden gewezen. De kern is dat 

evenementen in zekere mate beperkt moeten worden. Aantallen en momenten worden 

genoemd (bijvoorbeeld maximaal 6 keer per jaar, niet in het zwemseizoen, niet 

wekelijks, alleen overdag), maar vaak wordt aangegeven dat het belangrijk is om bij 

het dorpse karakter van Nuenen te blijven. Ook wordt op de overlast gewezen. 

Overlast in de vorm van bezoekersdrukte, parkeerdrukte en ook geluidsoverlast. Het 

dagstrand Enode ligt in de nabijheid van woonwijken en daar dient rekening mee te 

worden gehouden. “Houd het kleinschalig” is de boodschap.  

 

 

 

Er zijn ook reacties die nadrukkelijk aangeven dat er absoluut geen ruimte is voor 

evenementen. Ook in de klankbordgroep komt dit signaal nadrukkelijk naar voren. De 

overlast van geluid en parkeren is volgens hen voor de omwonenden en de natuur te 

groot. Beperkingen in frequentie en/of grootte zijn volgens de klankbordgroep 

onvoldoende. Volgens de klankbordgroep begeef je je op een glijdende schaal waarbij 

al snel meer zou worden toegestaan dan in eerste instantie is afgesproken. 

2.4 Cursusfaciliteiten, outdoor activiteiten en cultuur 

Over de voorzieningen cursusfaciliteiten, outdoor activiteiten en cultuur zijn de 

meningen verdeeld. In het algemeen kun je je afvragen of deze voorzieningen een plek 

moeten vinden op dagstrand Enode. In enkele reacties worden echter wel suggesties 

gedaan van faciliteiten die hier zouden passen. Niet zonder meer dus, maar wel in 

specifieke (passende) gevallen.  

 

Quotes 

- “Kleinschalig kan er van alles. Maar ga geen grote evenementen daar 

laten plaatsvinden. Er is geen ruimte voor. Geen parkeervoorziening en 

zeer, zeer veel overlast voor de buurt.” 

- “… bij evenementen kan je niet meer zwemmen. Net als bij de 

ijzerenman in Eindhoven. Echt vet irritant.” 
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2.5  Dag attracties, overnachtingsmogelijkheden en wellness 

 

Over overnachtingsmogelijkheden zijn de respondenten niet zo enthousiast. Hiervan 

geeft 56% aan deze niet op dagstrand Enode te willen. Een kwart van de 

respondenten vindt dit wel een goed idee.  

Wat echter opvalt is dat hier veel suggesties voor worden gedaan. Ook door 

respondenten die bijvoorbeeld ‘Nee, absoluut niet!’ hebben aangegeven. Deze 

suggesties wekken de indruk dat opties voor overnachtingen op dagstrand Enode 

passend te maken zijn. Passend bij de schaal van dagstrand Enode, dus geen 

grootschalige voorzieningen.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cursusfaciliteiten

Cultuur

Outdoor activiteiten

Cursusfaciliteiten, outdoor activiteiten en cultuur

Ja, heel graag! Ja, prima Misschien/ weet ik niet Nee Nee, absoluut niet!

Quotes 

- “Cursus faciliteiten leveren geen last op voor de omgeving. En zijn prima 

te combineren met zwemmen en festivals. Dus dat kan altijd.” 

- “Cursusfaciliteiten zijn leuk, maar moeten wel iets te maken hebben met 

water / het strandbad. Denk aan vlotten bouwen, flyboarden, snorkelen 

en dergelijke.” 

- “Cursus faciliteiten mits er ruimte blijft om te zwemmen als particulier.” 

- “Kleinschalige opzet. Hoogseizoen met name gericht op zwemmen. In de 

avond of buiten zwemseizoen ruimte voor cultuur.” 

- “Cultuur: openlucht theater lijkt mij wel iets. De rest niet, dan is de 

gemoedelijke sfeer meteen weg.” 
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Voor dagattracties (zoals pret- en themaparken, dieren- en plantentuinen) is een 

vergelijkbaar beeld te zien. Het gaat om 53% die het niet ziet zitten tegenover 31% die 

daar wel behoefte aan heeft.  

Wanneer je daar echter alleen naar de respondenten t/m 20 jaar kijkt, zie je een totaal 

ander beeld. Van deze respondenten geeft meer dan driekwart aan het wel fijn te 

vinden om dagattracties op dagstrand Enode te hebben.  

 

 

 

  

Dagattracties
respondenten t/m 20 jaar

Ja, heel graag!

Ja, prima

Misschien/ weet ik niet

Nee

Nee, absoluut niet!

Quotes 

- Een respondent die bij overnachtingsmogelijkheden ‘Nee, absoluut niet!’ 

heeft ingevuld, geeft bij de toelichting aan dat “…enkele trekkershutjes of 

een klein aantal vakantiehuisjes zou passen.” 

- Over overnachtingsmogelijkheden: “Iets hips kleinschaligs zoals Het 

Wylde Pad” 

- “Geen overnachtingsfaciliteiten: ik pleit voor dat aspect voor m.n. 

minicamping(s) bij de boer. Lekker in buitengebied.” 

- “Als het maar geen vaste staanplaatsen voor stacaravans zijn.” 

- “”Ik denk dat camper plaatsen echt een toegevoegde waarde zijn. Kijk 

naar het E3 strand. 
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Voor wellness geldt dat net iets meer respondenten aangeven het geen goed idee te 

vinden (43%) dan dat respondenten aangeven het wél een goed idee te vinden (39%). 

 

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Overnachtingsmogelijkheden

Dag-attracties

Wellness

Dag attracties, overnachtingsmogelijkheden en wellness

Ja, heel graag! Ja, prima Misschien/ weet ik niet Nee Nee, absoluut niet!

Quotes 

- “Rustige zwemplek die vrij toegankelijk is. Wat een wonder is Enode 

zoals hij nu is. Niet ieder strand hoef een pretpark te worden. Het is juist 

fijn in contact met natuur te zijn. Hoe minder hoe beter!” 

- “De welness mag geen invloed hebben op de toegangsprijs voor het 

zwembad.” 

- “De locatie biedt dus diverse mogelijkheden. Maar..... maak het niet tot 

een overdrukke trekpleister waar mensen van heinde en verre op 

afkomen. Uiteindelijk is Enode een natuur- en buitenlocatie waar je ook 

rust en ontspanning kunt vinden en waar je je 'accu' weer kunt opladen..” 
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2.6  Andere wensen 

In de vragenlijst zijn de respondenten gevraagd om te reageren op de bovengenoemde 

soort voorzieningen. Tegelijkertijd is ook de optie opengelaten om tips, opmerkingen 

maar ook andere suggesties te doen. Suggesties voor overnachtingsmogelijkheden 

zijn hierboven al even benoemd. Hieronder volgt een opsomming van diverse andere 

suggesties en opmerkingen die zijn gemaakt: 

 

• Behoud het dagstrand Enode toegankelijk voor iedereen. Voor het grootste 

deel zit hem dit in een eventuele toegangsprijs (bij voorkeur gratis), maar ook in 

het beschikbaar houden van ruimte om te zwemmen.  

o “Het is heerlijk dat er geen entree is, zo ga je er gemakkelijker ook iets 

korter naar toe” 

o “Zorg er in ieder geval voor dat het voor iedereen toegankelijk is. Houd 

de prijzen toegankelijk voor iedereen.” 

o “Enode is van en voor Nuenen, er mag geen partij meer zijn die Enode 

toegankelijk maakt tegen betaling.” 

 

• Focus op inwoners van de gemeente Nuenen als belangrijkste doelgroep. In 

het specifiek jonge gezinnen, kinderen en jeugd werd genoemd als belangrijke 

gebruikers.  

o “Locatie is zeer zeker voor meerdere activiteiten geschikt. Geef het een 

"Multifunctionele accommodatie-achtige" functie zodat ook de Nuenense 

verenigingen hier gebruik van kunnen maken door de locatie te huren 

voor hun activiteiten.” 

 

• Behoud het dagstrand Enode als ontmoetingsplek.  

 

• Gebruik gedurende het hele jaar: o.a. ijszwemmen. 

o “Wij kijken er enorm naar uit voor meer vertier op het Enode!” 

 

• Behoud dagstrand Enode als natuurlijke plek en voeg daar niet teveel 

activiteiten en/of bebouwing aan toe en kies voor natuurbehoud. 

In de klankbordgroep is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de aanwezige 

natuur op dagstrand Enode. Dit moet ook behouden worden en kan zwaarder 

wegen dan het faciliteren van bijvoorbeeld evenementen.  

o “Mogelijk ook infoborden over de aanwezige planten/bomen/dieren ter 

plekke.” 
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o “Wellicht is een voedselbos naast het water een idee, helemaal van 

deze tijd en als het eenmaal staat kost het weinig onderhoud. Mooi voor 

wandelingen in de lente en biedt schaduwplekken in de zomer. Kan ook 

de omgeving voorzien van groente en fruit. Houd het alsjeblieft simpel 

en natuurlijk” 

o “Wat er ook gaat gebeuren met de exploitatie. Vergeet het milieu niet!” 

 

• Mogelijkheden voor naaktrecreatie. 

 

• Beheer en onderhoud verdient een verbeterslag. Regelmatig worden de 

sanitaire voorzieningen genoemd als een gemis.  

 

• Mogelijkheden voor camperplaatsen. 

 

• Mogelijkheden voor hengelsport.  

 

• Mogelijke inzet van vrijwilligers voor onderhoud/beheer/toezicht in het gebied. 
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3. Conclusies 

Op basis van de bijna 900 reacties op de vragenlijst zijn er een aantal conclusies te 

trekken over het toekomstperspectief voor dagstrand Enode. 

 

Reacties die gegeven zijn over de voorzieningen zijn grofweg in drie categorieën in te 

delen. Wel wenselijk op dagstrand Enode, niet wenselijk op dagstrand Enode en 

misschien of onder voorwaarde wenselijk op dagstrand Enode.  

 

 

Wel 

Misschien/ onder 

voorwaarden 

 

Niet 

Zwemmen Evenementen Dag attracties 

Horeca Cursusfaciliteiten Wellness 

Watersport Outdoor activiteiten  

Sportvoorzieningen Cultuur  

Routes Overnachtingsmogelijkheden  

 

Over het gebruik van het dagstrand zijn de volgende conclusies te trekken: 

 

1. Behoud de zwemfunctie in combinatie met de horeca. Denk aan opties die dit 

concept kunnen versterken. 

2. Houd bij elke ontwikkeling of toevoeging rekening met de schaal en omgeving 

van dagstrand Enode. Vanuit dat kader denken biedt mogelijkheden die 

passend zijn.  

3. Er is ruimte op dagstrand Enode om andere functies toe te voegen. Zeker als 

deze functies met sport te maken hebben en/of het gebruik gedurende het 

gehele jaar stimuleren. 

4. Zorg dat het dagstrand Enode toegankelijk blijft voor de inwoners van de 

gemeente Nuenen. Houd hier vooral rekening mee in relatie tot het eventueel 

hanteren van een toegangprijs en toevoegen van mogelijke andere functies. 

5. Inwoners van de gemeente Nuenen zijn de primaire doelgroep.  

6. Dagstrand Enode moet een plek blijven waar je elkaar kan ontmoeten en kan 

recreëren.  
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7. Kleinschalige evenementen zijn denkbaar, overlast (voor omwonenden) dient 

beperkt te blijven. Verdere uitwerking is noodzakelijk. 

8. Behoud in nieuwe ontwikkelingen het natuurlijke karakter van de plek en heb 

aandacht voor natuurbehoud.  

9. Het beheer en onderhoud van het dagstrand Enode verdient aandacht. De 

aantrekkingskracht van de plek is hier nauw mee verbonden.  

 

 

 

Aanvullende aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het toekomstperspectief 

van dagstrand Enode: 

- Evenementen  

Duidelijk is dat evenementen niet zonder meer wenselijk zijn op dagstrand Enode. 

Beperkingen zijn nodig. Zowel in de grootte als in de frequentie. Duidelijk is ook 

dat men vindt dat echt ‘grote’ evenementen niet thuishoren op het dagstrand. Maar 

kleinschalige evenementen die passen bij de omgeving zijn niet ondenkbaar. Waar 

we het dan precies over hebben, moet verder worden uitgewerkt.  

Een uitgangspunt van de omgevingsvisie luidt: “evenementen zijn een belangrijk 

onderdeel voor een gezellig Nuenen en worden daarom gekoesterd en zo veel als 

mogelijk gefaciliteerd. Daarbij is aandacht voor inclusiviteit en de omgeving”. Dit 

vraagt om een nieuw op te stellen evenementenbeleid. Evenementenbeleid waarin 

ook duidelijkheid komt over het soort evenementen op dagstrand Enode 

- Veiligheid en overlast 

Uit het gesprek met de klankbordgroep blijkt dat, met name bij evenementen en/of 

activiteiten, sprake is van overlast voor de omgeving. Van geluid en het 

bijbehorende verkeer/parkeren, maar ook van de bezoekers die bij de uitloop 

overlast veroorzaken.  

- Exploitatie 

Uit het gesprek met de klankbordgroep kwam de vraag in hoeverre de gemeente 

openstaat om de exploitatie niet commercieel in te vullen. Op dit moment is er 

geen commerciële exploitant en gratis toegang. Ondanks dat de commerciële 

voorzieningen (toiletten) worden gemist, wordt de gratis toegang bijzonder 

gewaardeerd.  

“Als je maar kan blijven zwemmen en begrijpelijk dat er nevenactiviteiten 

moeten komen om de kosten te dekken.” 
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- Bereikbaarheid en parkeren 

Om een positieve bijdrage te leveren aan de uitstraling én veiligheid verdient het 

de aanbeveling om verkeerstechnisch de omgeving en het dagstrand Enode nog 

eens goed te analyseren voordat een keuze voor een bepaalde voorziening wordt 

gemaakt. Daarbij gaat het onder andere over de parkeeropgave, maar ook de 

route voor het gemotoriseerd en langzaam verkeer.  

 


