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1 Inleiding 

Openluchtzwembad Staalbergven is al meer dan 100 jaar een begrip in Oisterwijk. De 

gemeente Oisterwijk houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het Staalbergven 

en wil hiervoor graag input van haar inwoners. Hoe willen zij dat het Staalbergven er 

over 10(0) jaar uitziet? Door middel van dit onderzoek wil de gemeente Oisterwijk de 

ervaringen, meningen en wensen van de inwoners met betrekking tot 

openluchtzwembad Staalbergven in beeld brengen.  

 

De panelleden is gevraagd hoe zij het Staalbergven waarderen en wat volgens hen het 

belang is van het Staalbergven voor Oisterwijk. Ook is hen gevraagd hoe vaak zij het 

Staalbergven bezoeken, in welke samenstelling en van welke voorzieningen zij 

gebruik maken.. Panelleden is daarnaast gevraagd of zij tevreden zijn over de 

openingstijden van het Staalbergven. Tot slot wordt gepolst wat panelleden vinden 

van de huidige horeca-voorzieningen van het Staalbergven en of een uitbreiding van 

de horeca- en recreatievoorzieningen bij het Staalbergven gewenst is. Eventuele 

uitbreiding van horeca- en recreatievoorzieningen gebeurt altijd in overleg met 

Natuurmonumenten en blijft altijd binnen de grenzen die Natuurmonumenten stelt.  

    

LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de resultaten. In hoofdstuk 3 worden de 

resultaten van het onderzoek per vraag weergegeven in een tabel met daaronder een 

korte beschrijving. De ‘n’ boven een tabel geeft het aantal panelleden weer dat de 

vraag daadwerkelijk heeft ingevuld. De percentages worden gewogen weergegeven 

(meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4 Achtergrond onderzoek en respons). 
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2 Samenvatting resultaten 

Waardering Waardering Waardering Waardering     

Panelleden waarderen het Staalbergven gemiddeld met een 8,0. Daarnaast geeft 93% 

aan dat zij het Staalbergven belangrijk vinden voor de gemeente Oisterwijk. Ruim de 

helft van de panelleden is daarnaast ook van mening dat het Staalbergven een goed 

onderhouden recreatievoorziening is. Veel panelleden zijn het oneens met de 

stellingen dat het Staalbergven prima voort zou kunnen bestaan zonder natuur-

zwemwater (51%) en chloor-zwemwater (79%). Het chloor-zwemwater en het 

natuur-zwemwater worden dus beide als belangrijke aspecten van het Staalbergven 

gezien. 

    

BezoekBezoekBezoekBezoek    

Ongeveer drie vierde van de panelleden geeft aan dat zij of een gezinslid wel eens het 

Staalbergven bezoekt. De grootste groep panelleden bezoekt het Staalbergven met 

hun (partner en) kinderen. Daarnaast bezoekt ruim één derde het Staalbergven met 

vrienden en/of kennissen en 28% met familie. Van de panelleden die wel eens het 

Staalbergven bezoek heeft 19% een abonnement. De meerderheid van hen heeft een 

gezinsabonnement. De meeste panelleden bezoeken het Staalbergven gemiddeld 1 tot 

5 keer per seizoen. 12% bezoekt het Staalbergven gemiddeld ten minste 10 keer per 

seizoen. 

 

OpeningstijdenOpeningstijdenOpeningstijdenOpeningstijden    

In het hoogseizoen is het Staalbergven geopend van 10.30u – 18.30u, mits er een 

minimum temperatuur is van 20 graden Celsius. De grootste groep panelleden (43%) 

vindt dat het Staalbergven later dan 18.30u dicht zou moeten gaan. Ook is er een 

groep die vindt dat het vroeger dan 10.30u open zou moeten zijn (26%) of het 

dagelijks open zou moeten zijn, ongeacht de temperatuur (22%). Eén derde van de 

panelleden vindt de huidige openingstijden incl. minimum temperatuur prima zoals 

het nu is. 

 

In het voor- en naseizoen is het Staalbergven op weekdagen geopend van 13.00u – 

18.30u en van 11.00u – 18.30u in het weekend, mits er een minimum temperatuur is 

van 20 graden Celsius. In dit geval is de grootste groep panelleden (40%) van mening 

dat deze openingstijden prima zijn. De overige panelleden pleiten ook in het voor- en 

naseizoen voor vroeger open gaan (doordeweeks 26%; weekend 25%) en later dicht 

gaan (24%). 

 

Gebruik en tevredenheid faciliteitenGebruik en tevredenheid faciliteitenGebruik en tevredenheid faciliteitenGebruik en tevredenheid faciliteiten    

Het recreatiebad is het meest gebruikte zwembad van het Staalbergen, gevolgd door 

het wedstrijdbad en het natuurlijk ven. De meest gebruikte voorzieningen van het 

Staalbergven zijn achtereenvolgens de ligweide (85%), horeca (81%) en de 

waterglijbaan (70%). Twee derde van de panelleden maakt bij bezoek aan het 

Staalbergven altijd gebruik van de zwemgelegenheden. 24% van de panelleden geeft 

aan ook wel eens het Staalbergven te bezoeken om te relaxen op het strand en/of de 

ligweide. 
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Aan de panelleden is gevraagd wat er op dit moment ontbreekt bij het Staalbergven 

wat volgens hen van toegevoegde waarde zou zijn. Veel panelleden antwoorden hier 

dat er sprake is van achterstallig onderhoud bij het Staalbergven en dat het een 

modernere uitstraling zou moeten hebben. Ook zouden de sanitaire voorzieningen 

niet altijd goed functioneren en vies zijn. De ligweide vrijmaken van ganzenpoep zou 

volgens veel panelleden van toegevoegde waarde zijn. Ook een hogere 

watertemperatuur, meer glijbanen en kluisjes worden hier genoemd als waardevolle 

toevoegingen. 

 

Drie vierde van de panelleden is tevreden over het horeca aanbod van het 

Staalbergven. De panelleden die hier niet tevreden over zijn geven aan dat het 

assortiment in hun ogen op dit moment te beperkt is. Ook het gebouw en het terras 

zijn volgens veel panelleden verouderd. Daarnaast moeten panelleden vaak lang 

wachten wanner zij iets bestellen.  

 

Waarom bezoeken inwoners het Staalbergven niet?Waarom bezoeken inwoners het Staalbergven niet?Waarom bezoeken inwoners het Staalbergven niet?Waarom bezoeken inwoners het Staalbergven niet?    

Panelleden die het Staalbergven op dit moment niet bezoeken geven als voornaamste 

reden hiervoor dat zij geen interesse hebben om te zwemmen. Daarnaast zijn er ook 

veel panelleden die het Staalbergven niet bezoeken omwille van hun (hoge) leeftijd. 

Op de vraag om welke reden panelleden het Staalbergven (vaker) zouden bezoeken 

zijn de meest genoemde redenen ruimere openingstijden (36%), betere sanitaire 

voorzieningen (26%) en kleedruimtes/kluisjes (25%). Daarnaast geeft ook 30% van 

de panelleden aan dat zij het Staalbergven niet (vaker) zullen bezoeken. 

 

Casus toekomst StaalbergvenCasus toekomst StaalbergvenCasus toekomst StaalbergvenCasus toekomst Staalbergven    

Aan de panelleden is gevraagd zich in te denken dat er op de locatie van het 

Staalbergven een uitgebreide horecavoorziening zou komen waar men kan eten en 

recreëren. Vervolgens in hen gevraagd of zij hier gebruik van zouden maken en of zij 

het een goede ontwikkeling zouden vinden.  

  

40% van de panelleden zou hier zeker gebruik van maken. Een kwart van de 

panelleden zou hier geen gebruik van maken. 43% zou de geschetste horeca- en 

recreatievoorziening een aanwinst vinden voor Oisterwijk. 36% is van mening dat er 

al voldoende soortgelijke voorzieningen zijn in Oisterwijk en dat het Staalbergven 

gewoon een zwembad moet blijven. 

 

Panelleden geven aan dat zo’n uitgebreide horeca- en recreatievoorziening zeker 

voorzien zou moeten zijn van een mooi en toegankelijk terras. Daarnaast zou dit 

terras zicht moeten hebben op de natuur en zelf ook natuurlijker moeten ogen. Ook 

het menu, dat panelleden nu vaak beperkt vinden, zou uitgebreid moeten worden. Met 

name de meer gezonde opties ontbreken nu en daarnaast zijn panelleden veelal niet te 

spreken over de kwaliteit van het voedsel. Veel panelleden noemen de IJzeren man in 

Vught als een recreatievoorziening waar het Staalbergven een voorbeeld aan kan 

nemen. Een soortgelijke voorziening op locatie van het Staalbergven zien dan ook veel 

panelleden zitten. 
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3 Resultaten 

3.1 Waardering Staalbergven 

Tabel 1  In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (%) 

 n helemaal 

eens 

eens niet eens, 

niet oneens 

oneens helemaal 

oneens 

Het Staalbergven is belangrijk voor de 

gemeente Oisterwijk 
542 67 26 4 1 2 

Het Staalbergven is een goed onderhouden 

recreatievoorziening 
482 15 42 23 15 4 

Het Staalbergven zou prima kunnen 

voortbestaan zonder natuur-zwemwater 

(natuurlijk ven) 

522 11 22 16 31 20 

Het Staalbergven zou prima kunnen 

voortbestaan zonder chloor-zwemwater 

(drie zwembaden) 

519 4 8 10 37 42 

Er zijn in de regio voldoende andere 

alternatieven om buiten te kunnen 

zwemmen 

524 1 6 11 39 44 

 

Ruim negen op de tien panelleden (93%) is het (helemaal) eens met de stelling dat 

het Staalbergven belangrijk is voor de gemeente Oisterwijk. Daarnaast is de 

meerderheid van panelleden (57%) het (helemaal) ermee eens dat het Staalbergven 

een goed onderhouden recreatievoorziening is. Beduidend minder panelleden zijn het 

er (helemaal) mee eens dat het Staalbergven prima zou kunnen voortbestaan zonder 

natuur-zwemwater (33%) of chloor-zwemwater (12%). Tot slot geeft slechts 7% aan 

het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat er in de regio voldoende alternatieven 

zijn om buiten te kunnen zwemmen.  

 

 
Tabel 2  Hoe waardeert u het Staalbergven? Geef dit aan met een rapportcijfer van 

1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed). (n=499) 

 

 

 

 

 

 

 

Panelleden waarderen het Staalbergven gemiddeld met een 8,0.  

3.2 Bezoek Staalbergven 

Tabel 3  Bezoekt u of een gezinslid wel eens het Staalbergven? (n=549) 

 % 

Ja 73 

Nee 27 

  

Percentage rapportcijfer < 5 4 

Percentage rapportcijfer 6–7 33 

Percentage rapportcijfer 8+ 63 
  

Gemiddeld rapportcijfer (1-10) 7,7 
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Zo’n drie vierde van de panelleden (73%) geeft aan wel eens het Staalbergven te 

bezoeken. 27% van de panelleden bezoekt het Staalbergven nooit.  

 

 
Tabel 4  In welke samenstelling bezoekt u het Staalbergven? (meerdere antwoorden 

mogelijk) (n=404) 

 % 

Met mijn (partner en) kinderen 47 

Met vrienden en/of kennissen 36 

Met familie 28 

Met mijn partner 22 

Alleen 16 

 

De grootste groep panelleden (47%) bezoekt het Staalbergven met hun (partner en) 

kinderen. 36% bezoekt het Staalbergven met vrienden en/of kennissen, 28% doet dit 

met familie. Ook geeft 16% aan dat zij het Staalbergven alleen bezoeken.  

 

 
Tabel 5  Hoe vaak bezoekt u het Staalbergven gemiddeld per seizoen? (n=403) 

 % 

Zo’n 1 tot 5 keer per seizoen 68 

Zo’n 6 tot 10 keer per seizoen 20 

Zo’n 10 tot 20 keer per seizoen 9 

Meer dan 20 keer per seizoen 3 

 

Van de panelleden die hebben aangegeven wel eens het Staalbergven te bezoeken 

doet ruim twee derde (68%) dit zo’n 1 tot 5 keer per seizoen. 20% geeft aan zo’n 6 tot 

10 keer per seizoen het Staalbergven te bezoeken. Slechts 3% bezoekt het 

Staalbergven meer dan 20 keer per seizoen. 

 

 
Tabel 6  Heeft u doorgaans een abonnement van het Staalbergven? (n=403) 

 % 

Ja, ík heb doorgaans een gezinsabonnement 12 

Ja, ik heb doorgaans een individueel 

abonnement 
7 

Nee 81 

19% van de panelleden geeft aan doorgaans een abonnement te hebben van het 

Staalbergven. Deze groep is onder te verdelen in gezinsabonnementhouders (12%) en 

individuele abonnementhouders (7%). 81% heeft doorgaans geen abonnement. 

 

 
Tabel 7  Hoeveel euro bent u bereid per seizoen maximaal te betalen voor een 

gezinsabonnement van het Staalbergven? (n=48)* 

 € 

Gemiddelde prijs in euro’s 91,60 

*Deze vraag is alleen gesteld aan panelleden die doorgaans een gezinsabonnement hebben 
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Gemiddeld zijn panelleden bereid om € 91,60 per seizoen te betalen voor een 

gezinsabonnement van het Staalbergven. De genoemde bedragen liggen tussen de € 

25,-- en € 200,--. Een gezinsabonnement voor het Staalbergven kost momenteel € 60,-

- in de voorverkoop en € 80,-- bij aankoop in het hoogseizoen. 

 

 
Tabel 8  Hoeveel euro bent u bereid per seizoen maximaal te betalen voor een 

individueel abonnement van het Staalbergven? (n=24)* 

 € 

Gemiddelde prijs in euro’s 47,20 

*Deze vraag is alleen gesteld aan panelleden die doorgaans een individueel hebben 

 

Gemiddeld zijn panelleden bereid om € 47,20 per seizoen te betalen voor een 

individueel abonnement van het Staalbergven. De genoemde bedragen liggen tussen 

de € 15,-- en € 150,--. Een individueel abonnement voor het Staalbergven kost 

momenteel in de voorverkoop € 20,-- voor kinderen t/m 12 jaar en € 30,-- voor 13+  

en in het hoogseizoen        € 30,-- respectievelijk € 45,-- . 
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3.3 Openingstijden Staalbergven 

Tabel 9  In het hoogseizoen (zomervakantie basisschool) is het Staalbergven 

dagelijks geopend van 10.30 – 18.30 uur, mits er een minimum temperatuur 

is van 20 graden Celsius. Wat vindt u van deze openingstijden? (meerdere 

antwoorden mogelijk) (n=402) 

 % 

Het Staalbergven zou later dan 18.30 uur dicht 

moeten gaan 
43 

Prima openingstijden 31 

Het Staalbergven zou vroeger dan 10.30 uur 

open moeten zijn 
26 

Het Staalbergven moet dagelijks open zijn, 

ongeacht de temperatuur 
22 

De minimumtemperatuur van 20 graden moet 

worden verlaagd 
14 

Anders 6 

 

Iets minder dan één derde van de panelleden (31%) vindt de openingstijden in het 

hoogseizoen prima zoals ze zijn. De overige panelleden geven om verschillende 

redenen aan graag ruimere openingstijden te wensen. De meest genoemde wens is dat 

het Staalbergven later dan 18.30u dicht zou moeten gaan. 43% van de panelleden 

deelt deze mening. 26% geeft aan dat het Staalbergven eerder open zou moeten gaan 

en 22% vindt dat het Staalbergven elke dag open zou moeten zijn, ongeacht de 

temperatuur. 
 

 

Tabel 10  In het voor- en naseizoen is het Staalbergven geopend van 13.00 – 18.30 

uur op weekdagen en van 11.00 – 18.30 uur in het weekend, mits er een 

minimum temperatuur is van 20 graden Celsius. Wat vindt u van deze 

openingstijden? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=401) 

 % 

Prima openingstijden 40 

Het Staalbergven zou doordeweeks vroeger dan 

13.00 uur open moeten zijn 
26 

Het Staalbergven zou in het weekend vroeger 

dan 11.00 uur open moeten zijn 
25 

Het Staalbergven zou later dicht moeten gaan 24 

Het Staalbergven moet dagelijks open zijn, 

ongeacht de temperatuur 
16 

De minimumtemperatuur van 20 graden moet 

worden verlaagd 
13 

Anders 5 

 

 

 

 

40% van de panelleden vindt dat de openingstijden in het voor- en naseizoen prima 

zijn. Een kwart van de panelleden vindt dat het Staalbergven doordeweeks vroeger 

open zou moeten zijn dan 13.00 uur (26%), dat het Staalbergven in het weekend 
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vroeger open zou moeten zijn dan 11.00 uur (25%) en dat het Staalbergven later dicht 

zou moeten gaan dan 18.30 uur (24%). 

3.4 Gebruik en tevredenheid faciliteiten Staalbergven 

Tabel 11  Van welke zwembaden maakt u of uw gezinslid gebruik bij het 

Staalbergven? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=400) 

 % 

Het recreatiebad 78 

Het wedstrijdbad 67 

Het peuterbad 22 

Het natuurlijk ven 67 

Ik maak/ wij maken van geen enkele 

zwemvoorziening gebruik  
1 

 

Het recreatiebad is het meest gebruikte zwembad van het Staalbergven. 78% van de 

panelleden geeft aan dat zij of een gezinslid daar gebruik van maken. Ook van het 

wedstrijdbad (67%) en het natuurlijk ven (67%) wordt door veel panelleden of 

gezinsleden gebruik gemaakt. Slechts een enkeling (1%) bezoekt het Staalbergven 

zonder daarbij gebruik te maken van een van de zwemvoorzieningen. 

 
 

Tabel 12  Van welk van de volgende voorzieningen maakt u of uw gezinslid gebruik? 

(meerdere antwoorden mogelijk) (n=399) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzieningen waar panelleden of hun gezinsleden het meest gebruik van maken 

zijn de ligweide (85%), de horeca (81%) en de waterglijbaan (70%). Het 

basketbaldoel (4%) en het (opblaas)voetbalveld (10%) worden minder gebruikt.  
 

Wat ontbreekt er op dit Wat ontbreekt er op dit Wat ontbreekt er op dit Wat ontbreekt er op dit moment bij het Staalbergven wat volgens u van toegevoegde moment bij het Staalbergven wat volgens u van toegevoegde moment bij het Staalbergven wat volgens u van toegevoegde moment bij het Staalbergven wat volgens u van toegevoegde 

waarde zou zijn?waarde zou zijn?waarde zou zijn?waarde zou zijn?    

 

Veel panelleden geven aan dat de horecavoorzieningen beter moeten zijn. Zo is er 

behoefte aan een gezonder aanbod, meer gezelligheid en kortere wachttijden. Ook de 

mogelijkheid om hier ’s avonds te loungen onder genot van een drankje wordt door 

 % 

Ligweide 85 

Horeca 81 

Waterglijbaan 70 

Duikplank 48 

Terras bij horeca 42 

Speeltuin 39 

Kabelbaan 26 

Ligbedden 17 

(opblaas)voetbalveld 10 

Basketbaldoel 4 

Ik maak/wij maken van geen van bovenstaande 

voorzieningen gebruik 
2 
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vrij veel panelleden genoemd. De IJzeren man in Vught wordt vaak genoemd als 

voorbeeld van hoe het Staalbergven in de toekomst kan worden ingericht.  

 

Ook geven veel panelleden aan dat er veel achterstallig onderhoud is en dat het 

Staalbergven een modernere uitstraling zou moeten hebben. Daarnaast zouden de 

sanitaire voorzieningen niet altijd goed functioneren en vaak niet schoon zijn. 

Daarnaast zou het opruimen van de ganzenpoep op de ligweide volgens diverse 

panelleden prioriteit moeten krijgen. Ook de watertemperatuur zou te laag zijn. Tot 

slot zijn er panelleden die het leuk zouden vinden als er meer glijbanen zouden zijn en 

die graag kluisjes willen om waardevolle spullen in op te bergen. 

 
 

Tabel 13  Bezoekt u het Staalbergven wel eens om andere redenen dan om te zwemmen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) (n=399) 

 % 

Ja, om te relaxen op het strand en/of de ligweide 24 

Ja, om met mijn (kind)eren te spelen in het zand 

of de speeltuin 
11 

Ja, om gebruik te maken van de 

horecavoorzieningen 
7 

Ja, om een andere reden 5 

Nee, wanneer ik het Staalbergven bezoek dan 

maak ik altijd gebruik van de 

zwemgelegenheden 

67 

 

Eén derde van de panelleden bezoekt het Staalbergven wel eens om een andere reden 

dan om te zwemmen. De meest genoemde reden is het relaxen op het strand en/of de 

ligweide (24%). Daarnaast geeft 11% aan dat zij het Staalbergven bezoeken om met 

hun kind(eren) te spelen in het zand of de speeltuin. 

 

 
Tabel 14  Bent u tevreden over het horeca aanbod van het Staalbergven? (n=399) 

 % 

Ja 77 

Nee 23 

 

Ruim drie vierde van de panelleden is tevreden over het horeca aanbod van het 

Staalbergven. 23% is hier momenteel niet tevreden over. 

U heeft U heeft U heeft U heeft aangegeven op dit moment niet tevreden te zijn over het horeca aanbod van het aangegeven op dit moment niet tevreden te zijn over het horeca aanbod van het aangegeven op dit moment niet tevreden te zijn over het horeca aanbod van het aangegeven op dit moment niet tevreden te zijn over het horeca aanbod van het 

Staalbergven. Kunt u aangeven waarom u hier niet tevreden over bent?*Staalbergven. Kunt u aangeven waarom u hier niet tevreden over bent?*Staalbergven. Kunt u aangeven waarom u hier niet tevreden over bent?*Staalbergven. Kunt u aangeven waarom u hier niet tevreden over bent?*    

*Deze vraag is alleen gesteld aan panelleden die aan hebben gegeven niet tevreden te zijn over het horeca 

aanbod 

 

De panelleden die hebben aangegeven niet tevreden te zijn over het horeca aanbod 

van het Staalbergven is gevraagd waarom zij hier niet tevreden over zijn. Panelleden 

geven het vaakst aan ontevreden te zijn vanwege het beperkte assortiment. De focus 

zou liggen op frituur en gezondere opties zijn nauwelijks verkrijgbaar. Veel 

panelleden spreken van een verouderde horecavoorziening die aan modernisering toe 
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is. Deze veroudering geldt volgens veel panelleden ook voor het gebouw en het terras. 

Deze wordt nu als ongezellig ervaren. 

 

Op erg hete dagen, wanneer het druk is bij het Staalbergven, zijn er volgens veel 

panelleden vaak lange wachttijden. Dit ligt volgens enkele panelleden ook aan het 

personeel dat door hen als onkundig wordt beschreven. Daarnaast zijn er panelleden 

die ervoor pleiten om het horeca deel open te stellen voor niet-zwemmers. Dit om o.a. 

fietsers en wandelaars te faciliteren. Wederom wordt hier verwezen naar de IJzeren 

man in Vught als voorbeeld. 

 

 
Tabel 15 Bent u bereid om geld te betalen voor de volgende faciliteiten? (n=399)(%) 

 ja, ben ik toe 

bereid 

nee, ben ik niet 

toe bereid 

Kluisjes om waardevolle 

spullen op te bergen 
70 30 

Ligbedden en/of parasols 53 47 

Meer parkeergelegenheid 36 64 

 

70% van de panelleden is bereid om geld te betalen voor kluisjes om waardevolle 

spullen op te bergen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de panelleden (53%) 

aan dat zij bereid zijn om geld te betalen voor ligbedden en/of parasols. 36% van de 

panelleden is bereid om geld te betalen voor meer parkeergelegenheid. 
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Tabel 16  Wat is voor u de reden om het Staalbergven niet te bezoeken? (meerdere 

antwoorden mogelijk) (n=145)* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Deze vraag is alleen gesteld aan panelleden die het Staalbergven niet bezoeken 

 

Aan de panelleden die hebben aangegeven het Staalbergven nooit te bezoeken, is 

gevraagd waarom zij het Staalbergven nooit bezoeken. De helft van de panelleden 

(52%) geeft aan dit nooit te doen omdat zij geen interesse hebben om te zwemmen. 

Daarnaast geeft 39% het Staalbergven niet te bezoeken omwille van een andere reden 

dan hierboven genoemd. Het overgrote hiervan geeft aan zij vanwege hun (hoge) 

leeftijd het Staalbergven niet bezoeken. 

 

 
Tabel 17  Wat zou voor u een reden zijn om het Staalbergven (vaker) te bezoeken? 

(meerdere antwoorden mogelijk) (n=543) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor ruim één derde van de panelleden (36%) zouden ruimere openingstijden een 

reden kunnen zien om het Staalbergven (vaker) te bezoeken. Andere vaak genoemde 

redenen zijn betere sanitaire voorzieningen (26%), kleedruimtes/kluisjes (25%) en 

uitgebreidere horecavoorzieningen (23%). 30% van de panelleden geeft aan dat zij 

het Staalbergven niet (vaker) zullen bezoeken. 

  

 % 

Ik heb geen interesse om te zwemmen 52 

Anders 39 

De staat van de accommodatie 9 

Beperkte parkeergelegenheid 8 

Hygiëne 7 

Beperkte horecavoorziening 6 

De temperatuur van het water 5 

De entreekosten 4 

 % 

Ruimere openingstijden 36 

Betere sanitaire voorzieningen 26 

Kleedruimtes, kluisjes voor waardevolle spullen 25 

Uitgebreidere horecavoorzieningen 23 

Een hogere watertemperatuur 22 

Meer zwemvoorzieningen (glijbanen, 

duikplanken e.d.) 
20 

Meer recreatievoorzieningen (speeltoestellen, 

sportfaciliteiten) 
12 

Anders 10 

Ik zal het Staalbergven niet (vaker) bezoeken 30 
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3.5 Casus toekomst Staalbergven 

Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? Wat denkt u ervan? ––––    CasusCasusCasusCasus1111        

Stel dat op de locatie van het Staalbergven een uitgebreide horecavoorziening zou Stel dat op de locatie van het Staalbergven een uitgebreide horecavoorziening zou Stel dat op de locatie van het Staalbergven een uitgebreide horecavoorziening zou Stel dat op de locatie van het Staalbergven een uitgebreide horecavoorziening zou 

komen waar u kunt eten en recreëren. Deze voorziening zou dan komen waar u kunt eten en recreëren. Deze voorziening zou dan komen waar u kunt eten en recreëren. Deze voorziening zou dan komen waar u kunt eten en recreëren. Deze voorziening zou dan vrij toegankelijk zijn vrij toegankelijk zijn vrij toegankelijk zijn vrij toegankelijk zijn 

zonder dat u een entreebewijs hoeft te kopen voor de zwemgelegenheden. Zonder zonder dat u een entreebewijs hoeft te kopen voor de zwemgelegenheden. Zonder zonder dat u een entreebewijs hoeft te kopen voor de zwemgelegenheden. Zonder zonder dat u een entreebewijs hoeft te kopen voor de zwemgelegenheden. Zonder 

entreebewijs kunt u dan geen gebruik maken van de chloorbaden en het natuurlijke entreebewijs kunt u dan geen gebruik maken van de chloorbaden en het natuurlijke entreebewijs kunt u dan geen gebruik maken van de chloorbaden en het natuurlijke entreebewijs kunt u dan geen gebruik maken van de chloorbaden en het natuurlijke 

ven, maar bijvoorbeeld wel wandelen op het strand, spelen in het zand of gven, maar bijvoorbeeld wel wandelen op het strand, spelen in het zand of gven, maar bijvoorbeeld wel wandelen op het strand, spelen in het zand of gven, maar bijvoorbeeld wel wandelen op het strand, spelen in het zand of gebruik ebruik ebruik ebruik 

maken van de (nieuwe) sportmaken van de (nieuwe) sportmaken van de (nieuwe) sportmaken van de (nieuwe) sport----    en spelvoorzieningen.en spelvoorzieningen.en spelvoorzieningen.en spelvoorzieningen.     

 
Tabel 18  Zou u van bovenstaande voorziening gebruik maken? (n=541) 

 % 

Ja, ik zou hier zeker gebruik van maken 40 

Misschien/weet ik niet 36 

Nee, ik zou hier geen gebruik van maken 24 

 

De panelleden is gevraagd of zij gebruik zouden maken van de hierboven geschetste 

voorziening. 40% geeft aan dat zij hier zeker gebruik van zouden maken en 36% geeft 

aan dat zij dit misschien zouden doen of het niet weten. Een kwart van de panelleden 

(24%) geeft tot slot aan dat zij hier geen gebruik van zouden maken. 

 

 
Tabel 19  Vindt u het een goede ontwikkeling als het Staalbergven zich zou 

ontwikkelen tot zo’n uitgebreide horeca- en recreatievoorziening (n=541) 

 % 

Ja, dat zou een aanwinst zijn voor Oisterwijk 43 

Nee, er zijn al voldoende soortgelijke 

voorzieningen in Oisterwijk. Staalbergven moet 

gewoon zwembad blijven. 

36 

Misschien/weet ik niet 16 

Anders 4 

 

De grootste groep van de panelleden (43%) is van mening dat het ontwikkelen van 

het Staalbergven tot een uitgebreide horeca- en recreatievoorziening een aanwinst 

zou zijn voor Oisterwijk. Daarnaast is 36% van mening dat het Staalbergven gewoon 

een zwembad zou moeten blijven. Zij zijn tevens van mening dat er al voldoende 

soortgelijke voorzieningen zijn in Oisterwijk. 16% zou dit misschien een goede 

ontwikkeling vinden of weet het niet. 

 

 

 

 

Hoe zou zo’n uitgebreide horecaHoe zou zo’n uitgebreide horecaHoe zou zo’n uitgebreide horecaHoe zou zo’n uitgebreide horeca----    en recreatievoorziening er volgens u uit moeten zien?en recreatievoorziening er volgens u uit moeten zien?en recreatievoorziening er volgens u uit moeten zien?en recreatievoorziening er volgens u uit moeten zien?    

 

 
1 Eventuele uitbreiding van horeca- en recreatievoorziening gebeurt altijd in 

overleg met Natuurmonumenten en blijft altijd binnen de grenzen die 

Natuurmonumenten stelt. 



 

 

 

 

 

Het PON | Burgerpanel gemeente Oisterwijk 14 

 

 

 

 

Wat een uitgebreide horeca- en recreatievoorziening volgens de panelleden zeker zou 

moeten bevatten is een mooi en toegankelijk terras. Het huidige terras bij het 

Staalbergven vinden veel panelleden klein, ongezellig en bovenal erg onnatuurlijk 

door o.a. de betegeling. Een nieuw terras zou dan ook zicht moeten hebben op de 

natuur en zelf ook natuurlijker moeten ogen. Veel panelleden geven daarnaast aan dat 

dit terras dan ook als lounge zou moeten fungeren, waar men onder genot van het 

uitzicht iets kan eten en drinken. 

 

Een uitgebreidere horeca- en recreatievoorziening moet volgens de panelleden ook 

zeker een uitgebreider menu hanteren. De keuze van het eten is op dit moment 

beperkt en ook de kwaliteit van het eten wordt door vrij veel panelleden als 

onvoldoende beoordeeld. Een andere aspect wat zou moeten verbeteren volgens veel 

panelleden is de wachttijd. Op dit moment moet men vaak erg lang wachten. 

 

Wederom geeft een groot deel van de panelleden aan dat het Staalbergven om zich 

heen zou moeten kijken naar andere soortgelijke recreatievoorzieningen in de 

omgeving. Met name de IJzeren man in Vught wordt genoemd als voorbeeld van hoe 

een horeca- en recreatievoorziening eruit zou moeten zien. Veel panelleden geven aan 

dat zij een soortgelijke voorziening in Oisterwijk zeker zien zitten. 

 

 

Heeft u nog overige vragen/opmerkingen n.a.v. deze vragenlijst? Deze kunt u hieronder Heeft u nog overige vragen/opmerkingen n.a.v. deze vragenlijst? Deze kunt u hieronder Heeft u nog overige vragen/opmerkingen n.a.v. deze vragenlijst? Deze kunt u hieronder Heeft u nog overige vragen/opmerkingen n.a.v. deze vragenlijst? Deze kunt u hieronder 

kwijt.kwijt.kwijt.kwijt.    

 

Deze vraag grijpen veel panelleden aan om aan te geven dat het Staalbergven, in welke 

hoedanigheid dan ook, moet blijven bestaan. Veel panelleden vinden het Staalbergven 

echt een begrip en een unieke voorziening in Oisterwijk. Wel geven veel van de 

panelleden daarbij aan dat er geïnvesteerd moet worden in het Staalbergven om het 

een aantrekkelijke voorziening te houden. De nodige investeringen zitten hem volgens 

de panelleden vooral in de horeca en het achterstallige onderhoud.  
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4 Achtergrond onderzoek en respons 

Burgerpanel Oisterwijk 

De vragenlijst over het Staalbergven in de gemeente Oisterwijk stond uit van dinsdag 

3 december tot en met zondag 15 december 2019. 1.148 leden van het Burgerpanel 

Oisterwijk hebben een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het onderzoek. 

550 panelleden vulden de vragenlijst in. Dit is een respons van 48%. 

 

Achtergrondkenmerken 

In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de panelleden naar de achter-

grondkenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats. 

 
Tabel 20 Geslacht 

 n % 

Vrouw 256 47 

Man 279 51 

onbekend 15 3 

Totaal 550 100 

 

 
Tabel 21 Leeftijd 

 n % 

16-29 jaar 53 10 

30-39 jaar 95 17 

40-54 jaar 132 24 

55 -54 jaar 108 20 

65-74 jaar 106 19 

75 jaar en ouder 41 7 

onbekend 15 3 

Totaal 550 100 

 

 
Tabel 22 Woonplaats 

 n % 

Oisterwijk 469 85 

Moergestel 72 13 

Heukelom 7 1 

onbekend 2 0 

Totaal 550 100 

 

 

 

 

Representativiteit en betrouwbaarheid 

De resultaten van dit onderzoek worden representatief gemaakt t.o.v. de totale 

populatie van de gemeente Oisterwijk, als het gaat om deze achtergrondkenmerken. 

Om dat te doen zijn de gegeven antwoorden gewogen naar deze 
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achtergrondvariabelen. Een kanttekening die hierbij moet worden gemaakt, is dat het 

Burgerpanel Oisterwijk slechts enkele panelleden uit Heukelom heeft. Het aantal 

panelleden dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare2 

uitspraken te doen. 

 
2 Uitgaande van een betrouwbaarheidspercentage van 95% komen we bij een aantal van 

550 respondenten uit op een marge van 4,1%. Dit ligt onder de gewenste maximale 

betrouwbaarheid van 5,0% 
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info@hetpon.nl  

www.hetpon.nl  

Over het PON 

Passie voor samen levenPassie voor samen levenPassie voor samen levenPassie voor samen leven    
    

Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. 

We halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles 

wat mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe 

samenwerking met die mensen. Die voorkeuren en meningen 

onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende 

aanpakken en innovatieve methodieken. Emoties verbinden we aan 

feiten, kennis koppelen we aan beleving. We leggen 

dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend 

zijn. En soms ontwrichten we. 

Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en 

bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie 

of zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. 

Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 


