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Op donderdag 9 december heeft de gemeenteraad en de 
werkgroep die betrokken was bij de planvorming van het nieuwe 
sportcentrum, een bezoek gebracht aan de bouwplaats. Een mooi 
moment waarop zij de papieren plannen werkelijkheid zien worden. De aanwezigen kregen een volledige rondleiding 
door het gebouw. Van de entree met horeca tot de gymzaal en het zwembad. Vooral de grootte van de sporthal met 
de extra tribune op de verdieping maakte indruk.

BEZOEK AAN DE 
BOUWPLAATS

Als het nieuwe sportcentrum in gebruik wordt genomen, slopen 
we het bestaande gebouw. Door de sloop komt er een gebied 
vrij dat we opnieuw inrichten. We starten op dit moment met 
de aanbesteding, waar aannemers op kunnen inschrijven. De 
herinrichting van de buitenruimte proberen we voor het einde 
van 2022 af te ronden. In grote lijnen komt het gebied er als 
volgt uit te zien:

Voor de ingang van het nieuwe sportcentrum maken we een plein 
met een multifunctioneel sport- en speelcourt waar men ook 
op kan schaatsen (krabbelbaantje). Het huidige parkeerterrein 
wordt verlengd. Het park vanaf het parkeerterrein tot en met 
de scouting wordt opnieuw ingericht. En in het verlengde van 
’t Saamdeel (tussen het nieuwe sportcentrum en ’t Saamdeel) 
komt een nader te bepalen gebouw met maatschappelijke 
functie en een fietsparkeerplaats.

INRICHTING 
BUITENRUIMTE

Gebied achter Van der Havehof
Naast het vrijgekomen gebied bij het nieuwe 
sportcentrum, richten we ook het gebied 
achter de woningen van Van der Havehof 2 
tot en met 6 opnieuw in. De grondwal blijft 
bestaan. Het gebied tussen deze grondwal 
en het nieuwe sportcentrum richten we op 
een natuurlijke manier in als park. Met een 
fiets- wandelpad verbinden we dit gebied 
met het park Ambachtsherenwegeling. Het 
fiets- wandelpad wordt onderdeel van een 
nader in te richten “trimroute” achterlangs 
het nieuwe sportcentrum. De bestaande 
bomenrij wordt vervangen voor nieuw groen. 

Neem gerust contact op
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
inrichting van de buitenruimte? Neem dan 
contact op met de heer Poppe, projectleider 
bij de gemeente Kapelle via 14 0113 of 
m.poppe@kapelle.nl. 

De contouren van het nieuwe sportcentrum worden steeds meer zichtbaar. De staalconstructie is gemonteerd, 
het dak gelegd en beplating van de gevels is aangebracht. Ook de installaties voor het nieuwe zwembad zijn 
voor een groot deel gemonteerd. Na de kerstvakantie wordt de klapwand en de beweegbare bodem in het 
zwembad geplaatst. Dan worden ook alle cementdekvloeren gesmeerd en gestart met het tegelwerk in de 
zwemzaal en kleedruimten. Aan de buitenwanden wordt de beplating aangebracht. 

VOORTGANG 
BOUW SPORTCENTRUM



Het nieuwe sportcentrum is van iedereen. De kinderen uit 
de gemeente Kapelle zullen hier vaak te vinden zijn. Voor 
zwemles, met school of om hier zelf te sporten. Daarom 
laten wij hen nu al kennismaken met de bouw van het nieuwe 
sportcentrum. In samenwerking met de dagarrangementen 
vanuit Kapelle Leeft gaat een groepje kinderen langs op de 
bouwplaats en doen zij verslag van de laatste ontwikkelingen. 
In deze nieuwsbrief is het de beurt aan Jasmijn (10), Judah 
(10), Joep (10), Thijs (10), Guusje (10), Sam (10) en Jolijn (10).

DAGARRAGEMENTEN
KIDS OP DE BOUWPLAATS

Guusje (10)
Hoi, ik ben Guusje en ik ben nu 10 jaar oud. Ik ben geboren in Gouda en toen ik 8 maanden 
oud was verhuisd naar Kapelle. Ik zit op voetbal en in mijn vrije tijd zwem en teken ik graag. 
Ook sporten is mijn hobby. We zijn eerst naar de nieuwe sporthal geweest, daar zijn natuurlijk 
ook kleedkamer en niet te vergeten een kantine. Toen liepen we ongeveer vijftig meter langs 
het gebouw naar de ingang van het zwembad. Daar waren ze al bezig met de vloer leggen. 
Zelf vond ik dat ze al heel ver zijn met de bouw van het sportcentrum. En ik vind dat ze het slim 
hebben gedaan met de wanden in de sporthal, want zo kunnen er drie groepen tegelijkertijd 
sporten. Ook vind ik het leuk dat je vanuit de kantine naar de sporthal én het zwembad kan kijken. 
Ik vond het heel leuk om naar het nieuwe sportcentrum te gaan en hier al meer over te leren.

Judah (10)
Hoi, ik ben Judah. Ik woon in Kapelle en mijn hobby’s zijn voetballen en buitenspelen. Ik houd 
veel van interviewen en foto’s maken en ik heb veel geleerd van Albert. En er kwam een 
cameraman en een fotograaf die uitleg gaven over hun beroep. Ik vond het super tof en gaaf, 
omdat het best bijzonder is om op een bouwplaats te staan. Alleen vind ik het wel jammer dat 
het buitenzwembad weg gaat, omdat dat zo leuk was in de zomer. Het nieuwe gebouw wordt 
echt groot en mooi van binnen en buiten. Ik ben blij dat er een nieuw sportcentrum komt, het 
oude was ook wel een beetje versleten.

Sam (10)
Hallo, ik ben Sam. Ik ben 10 jaar en mijn hobby’s zijn sporten en buitenspelen. Ik woon in Schore. 
Ik had veel zin om de bouwplaats te bezoeken. We zagen de gymzaal met een tribune. Er 
waren meer zalen maar daar konden we niet komen omdat er cement was gelegd, dus als 
we daar op stonden zakten we in het cement. De man die ons rondleidde zei dat cement wel 
twee tot drie weken kan drogen tot het echt hard is. Er waren ook draden waar beveiliging 
op zit, dus als er brand is wordt er automatisch de brandweer gebeld. Ik hoop dat er ook 
beveiliging komt tegen inbraken, bijvoorbeeld camera’s of sensoren voor beweging in de 
nacht. Ik vind het een prachtig sportcentrum en ik vond het leuk dat ik al heel vroeg het nieuwe 
sportcentrum mocht zien.

Jolijn (10)
Hallo, ik ben Jolijn. Ik ben 10 jaar oud en kom uit Kapelle. Mijn hobby’s zijn turnen en muziek, 
ik speel accordeon. Ook teken ik graag en maak ik foto’s van de natuur. We hebben veel 
gezien op de bouwplaats en zijn begeleid door Albert. Dat is een bouwvakker die zorgt dat 
de andere bouwvakkers wisten wat ze moesten doen. Het zwembad wordt veel groter dan 
het oude zwembad, dit zwembad kan je ook verstellen omhoog en omlaag. Ook de wanden 
in de sporthal kunnen omhoog en omlaag. Er komen verschillende kleedhokjes, kleine voor 
één persoon en grote voor twee personen. Ik vond het heel leuk om de bouw te zien en het 
zwembad vond ik super cool. Ik heb nu al zin om hier te gaan sporten en zwemmen.

Thijs (10)
Hallo, ik heet Thijs. Ik ben 10 jaar oud en mijn hobby’s zijn judo en drummen. We mochten op 
de bouwplaats kijken en daar foto’s en filmpjes maken. Het sportcentrum is nog niet af dus we 
stonden eigenlijk nog buiten. De sportzaal is de grootste zaal, die je kan splitsen in drie zalen. 
Met elektriciteit kunnen de wanden omhoog. Op een verhoging komt de tribune en dan kan 
je zien hoe mensen sporten. Er is ook een groot en diep zwembad met een beweegbare vloer 
en veel kleedruimtes. In de kantine kan je eten en drinken bestellen en naar de gymzaal en het 
zwembad kijken. Ik hoop dat er weer een graffiti op het gebouw komt, dat was op het oude 
sportcentrum ook.

Joep (10)
Ik ben Joep en ik ben 10 jaar. Ik vind techniek heel leuk en ik vind vooral de bouw net machines 
mooi. Ik wil graag een lasopleiding doen later, omdat ik graag iets met lassen wil doen en ik dat 
ook leuk vind. Met lassen blijft bijna alles aan elkaar zitten. Het vuur is wel gevaarlijk, maar ook 
wel weer leuk. Ook het nieuwe sportcentrum bestaat uit veel metaal, de muren en het plafond.

Jasmijn (10)
Hallo, ik ben Jasmijn en ik ben 10 jaar. Ik ben geboren in Kapelle, maar ik woon nu in Eversdijk. 
Mijn hobby’s zijn: foto’s maken, knutselen, zingen en volleyballen. Ik ben op de bouwplaats 
geweest van het nieuwe sportcentrum ‘de Bloesem’. We zijn rondgeleid door Albert. Er komt 
een zwembad van 2 meter diep, maar het kan ook lager naar 3 meter, met een beweegbare 
bodem. Er komt ook een sporthal met twee stevige stoffen wanden die omhoog en omlaag 
kunnen. Zo kunnen er drie verschillende groepen tegelijkertijd sporten. Vanuit de kantine kan 
je naar de sporthal en naar het zwembad kijken. Of je kan op de tribune bij de sporthal zitten. 
Mijn mening over het sportcentrum is dat het wel erg luxe is, maar dat vind ik wel leuk.


