DE EERSTE
OFFICIËLE
PAAL

KAPELLE
BOUWT NIEUW
SPORTCENTRUM

Op 18 februari 2021 is de bouw van het nieuwe sportcentrum officieel van start gegaan. Wethouder Jon
Herselman en Hans Moors, directeur van aannemersbedrijf Vaessen, hebben deze periode ingeluid met het
in de grond slaan van de eerste paal. Althans, het was de bedoeling dat de eerste paal de grond in zou gaan,
maar het vervoeren van de paal liep helaas vertraging op. Daarom hebben zij symbolisch de betonopzetter
(een verlengstuk van een heimachine, in bouwtermen een ‘hoerenjong’) in de grond geslagen. Vanwege de
coronamaatregelen is dit moment in een klein gezelschap bijgewoond.

WAT WORDT DE NAAM
VAN HET NIEUWE
SPORTCENTRUM?
Het Groene Woud: de straat, de voetbalvelden én het sportcentrum. De naam ‘Groene
Woud’ komt meerdere keren voor in onze gemeente en dat kan best verwarrend zijn.
Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe naam voor het nieuwe sportcentrum.
Heeft u een goed idee?
Het nieuwe sportcentrum is van iedereen. Daarom
vragen wij uw hulp bij het bedenken van een
geschikte naam.
U kunt uw ideeën tot 22 maart 2021 insturen via de
website www.kapelle.nl/sportcentrum of door te
mailen naar gemeente@kapelle.nl. In week 14 kiest
een jury samengesteld door de gemeente Kapelle
de naam die het beste past bij het sportcentrum.
De jury bestaat uit wethouder Jon Herselman, de
kinderburgemeester, een vertegenwoordiger van
de sportraad, Zwemvereniging de Bevelanders en
GV Olympia.
De winnende naam ontvangt een mooie prijs.

De naam moet wel aan enkele voorwaarden
voldoen, lees deze eerst aandachtig door.

Voorwaarden:

1. Naam met commerciële achtergrond is niet
toegestaan;
2. Naam moet goed uit te spreken zijn in het
Nederlands en geen vreemde/onbedoelde
betekenis hebben in andere talen;
3. Naam dient niet te lang te zijn;
4. Naam mag geen verwarring oproepen in
uitspraak of schrijfwijze met al bestaande namen;
5. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
6. De gemeente Kapelle heeft het recht om geen
naam te kiezen uit de inzendingen als de
kwaliteit of relevantie hiervan onvoldoende
wordt geacht.
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WETHOUDER
JON HERSELMAN
AAN HET WOORD

HET
BOUWPROCES
Jon Herselman

In de gemeente Kapelle zijn we gestart met de bouw van
het nieuwe sportcentrum. Dit sportcentrum vervangt het
huidige sportcentrum ‘Het Groene Woud’ en het bijhorende
buitenzwembad. Maar waarom komt er een nieuw sportcentrum
en hoe komt deze eruit te zien? U leest er meer over in onderstaand
interview met wethouder Jon Herselman.
1. Waarom is er gekozen voor de bouw van
een nieuw sportcentrum?
“Het huidige sportcentrum is gebouwd in 1977 en het
zwembad in 1981. Ondertussen is het sterk verouderd.
We moesten forse investeringen doen als we het
sportcentrum in de huidige vorm wilden blijven
gebruiken. Uiteindelijk bleek een nieuw sportcentrum
een betere en op de langere termijn goedkopere
oplossing.”

2. Zijn er nog andere locaties voor het nieuwe
sportcentrum onderzocht?
“Nee. We zijn blij met de huidige locatie van
het sportcentrum. Samen met alle andere
sportvoorzieningen ligt het aan de rand van de kern
Kapelle. Gelukkig was er voldoende ruimte om het
nieuwe sportcentrum daar te bouwen terwijl het
oude nog in gebruik is.”

3. Welke voordelen kent dit nieuwe
sportcentrum?
“Door het samenvoegen van Molenvate in het nieuwe
sportcentrum komen alle binnensporten samen
onder één dak. Het sportcentrum krijgt een sporthal
met een groot vloeroppervlak dat in drie zaaldelen
te verdelen is. Het zwembad heeft een wedstrijdbad
dat door middel van een klapwand ook te gebruiken
is als doelgroepenbad met beweegbare bodem.
Door de horecafunctie centraal te zetten in het
gebouw is het mogelijk om alle sporten vanuit daar
te volgen. Dat maakt het sportcentrum een gezellige
ontmoetingsplek voor zowel sporters als bezoekers.”

4. Hoe komt het nieuwe sportcentrum eruit
te zien?
“Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een
zesbaans zwembad met beweegbare bodem en
scheidingswand, een sporthal dat in drie zaaldelen
te verdelen is, een gymzaal en een horecaruimte.”

Voordat kan worden begonnen met de bouw van het
sportcentrum, worden een aantal voorbereidende
werken
uitgevoerd.
De
buitenbaden
van
sportcentrum Groene Woud zijn inmiddels gesloopt.
Een klein deel van het bestaande sportcentrum moet
nog worden gesloopt, namelijk één van de twee
buitentoiletten met de naastgelegen buitenberging.
Van het puin van de buitenbaden is een bouwweg
aangelegd. Inmiddels zijn ook de bouwketen
geplaatst. De bouwplaats wordt bouwrijp gemaakt
zodat de heistelling het bouwterrein veilig kan
betreden. Daarna zal gestart worden met het heien
van de heipalen. Volgens de planning starten wij

hier half februari mee. Het heien duurt ongeveer
drie weken. Tot de zomervakantie wordt er
voornamelijk gewerkt aan de betonnen fundering
en het zwembassin.
Jan-Willem
Ontwikkelingsmanager Vaessen
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5. Waar bent u het meest enthousiast over?
“Dat wij in een betrekkelijk kleine gemeente van nog
geen 13.000 inwoners zo’n aantrekkelijke voorziening
voor inwoners kunnen bouwen. Onze gemeente
staat bekend om de vele voorzieningen. De kunst
is om dat in stand te houden. Met het nieuwe
sportcentrum is dat voor meerdere generaties
gegarandeerd.”

6. Wat verwacht u van de samenwerking
met Vaessen?
“Vaessen is een grote speler in Nederland m.b.t.
de bouw van dergelijke sportcentra. Dat hebben
zij op vele plaatsen bewezen. Vanaf het moment
dat bekend was dat zij de bouwende partij gingen
worden, is de samenwerking goed geweest. Ik heb
er alle vertrouwen in dat zij het bouwproces naar
tevredenheid zullen invullen.”

7. Wanneer kunnen sporters het nieuwe
sportcentrum gaan gebruiken?
“In de zomer van 2022 wordt het nieuwe sportcentrum
geopend.”

DE PLANNING
Eind november 2020
Sloop buitenbad

Begin januari 2021
Inrichten bouwterrein

September/oktober 2021
Bezichtiging ruwbouw

April 2022
Oplevering

(ca. 4 weken)

Begin januari 2021
Start grondwerk

Medio februari 2021
Heiwerk
(ca. 15 werkdagen)

Medio februari 2022
Vullen zwembad

