OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER
OPENT SPORTHAL DE WERFT
OFFICIEEL HAAR DEUREN!
“Tussen 11:00 en 14:00 uur bent u van harte welkom om het
splinternieuwe gebouw te bewonderen. Tijdens de open dag ziet u
allerlei sporters in actie. Er zijn sportdemo’s en clinics.
De nieuwbouw van de sporthal is vlot gegaan. In juli 2017 gaf ik
het startsein voor de sloop van De Werft. In november 2017 legde
ik symbolisch de eerste steen en nog geen jaar later kunnen de
verenigingen en scholen van de kernen van Loon op Zand weer
volop sporten en bewegen. De scholen en verenigingen kunnen
vanaf nu gebruikmaken van vier zaaldelen. De turnvereniging
heeft een eigen zaaldeel met turnkuil en de judovereniging
beschikt over een dojo. Als wethouder sport ben ik trots dat in
nauwe samenwerking met de verenigingen zo’n mooie, functionele
accommodatie is gerealiseerd. Hun passie zie je terug in deze
prachtige gezamenlijke sportaccommodatie en daar ben ik hun
erg dankbaar voor. Ook bedank ik de omwonenden van De Werft
voor hun betrokkenheid en begrip bij de bouw.
De Werft kan ook gebruikt worden voor evenementen. Naast deze
multifunctionaliteit, vinden we het als gemeente belangrijk om een
energiezuinig gebouw te realiseren. Loon op Zand is één van de
eerste gemeenten met een volledig Energie Neutraal Gebouw
(ENG). De Werft krijgt energielabel A++++. Dit is heel uitzonderlijk
in Nederland.
Graag tot 8 september!” Kees Grootswagers, wethouder sport.
Lees op deze pagina nog meer bijzonderheden over de Werft
en haar opening.

De nieuwe sporthal De Werft is een ontwikkeling van Wind
Design & Build. Een medewerker van de gemeente interviewde
architect Sytse Jan Zoodsma van Wind Architecten Adviseurs
over het ontwerp van de multifunctionele sporthal.
De Werft ligt in het hart van Kaatsheuvel. Alle vier de zijden van
het gebouw zijn zichtbaar doordat er woningen omheen staan.
Het was zeker een grote uitdaging om daar in het ontwerp rekening mee te houden? “We hebben het gebouw zover als mogelijk
van de bestaande woningen geplaats zodat er voldoende afstand ontstaat. We hielden ook rekening met het behoud van bestaand groen
en plaatsen het gebouw dan ook in een mooie parkachtige setting.“
De wijk waar de hal is gebouwd, is grotendeels een traditionele
wijk. Hoe hebben jullie in het ontwerp rekening gehouden dat
het aansloot én modern oogde? “Het gebouw is opgebouwd met
een gemetselde plint en een stalen bovenbouw. Door deze opdeling
oogt het gebouw kleiner. Het gebouw heeft verschillende hoogtes
en er zijn hoeken afgerond die het een vriendelijke uitstraling geven.
Ook het metselwerk sluit aan op de huizen om De Werft heen.”
Vaak zijn sporthallen vooral functioneel en zien ze er aan de
buitenkant uit als een ‘blokkendoos’. Hoe zorgden jullie voor
een functioneel en toch mooi gebouw? Sytse Jan legt uit dat het
goed functioneren van een sportgebouw ‘m zit in het goed organiseren van de functies met heldere looplijnen en goede zichtlijnen. “Het
functionele karakter van het gebouw wordt doorbroken met zorgvuldige gebruik van natuurlijke materialen in de sportruimten, de plafonds in de horeca en de kozijnen binnen zijn van hout. Samen met
kleuraccenten is er zo een warme sfeer aanwezig in het gebouw.“
Het gebouw is energiezuinig, duurzaam ontworpen. Waar
moeten de inwoners van de gemeente dan aan denken?
“Niet alleen het gebouw maar ook de buitenruimte is in veel
opzichten duurzaam van karakter. Het gebouw voorziet in een forse
isolatieschil en is opgetrokken uit duurzame, onderhoudsarme
materialen. Het installatieconcept is gasloos en volledig elektrisch
ingericht, voorzien van warmtepompen en zonnepanelen: energielabel A-++++. De buitenruimte voorziet in waterdoorlatende
verharding en kan regenwater lokaal bergen. Het omliggende
stelsel wordt zo niet extra belast. Al met al een positieve impact
voor natuur en milieu.”

OPEN DAG SPORTHAL DE WERFT, HUYGENSTRAAT 73, KAATSHEUVEL
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 11:00 – 14:00 UUR

PROGRAMMA
TURNVERENIGING KGV
Na vele jaren van overleggen en plannen
uitdenken met de gemeente is de nieuwe turnhal
voor KGV een droom die is uitgekomen. Op zaterdag 8 september viert
de turnvereniging dat met een gevarieerd programma en maakt zo
meteen optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes.

GREEP UIT REACTIES VAN DE VERENIGINGEN

EJK Eerste Judoclub Kaatsheuvel
De Eerste Judoclub uit Kaatsheuvel is erg blij met de eigen DOJO ruimte:
“We hoeven nu niet elke dag de matten weg te leggen en op te ruimen.
Tevens biedt de aparte ruimte meer mogelijkheden voor de vereniging
en het aanbod wordt daarom uitgebreid met onder andere jiu-jitsu lessen
voor kinderen vanaf 8 jaar en beginnerslessen judo voor volwassenen.”
Bestuur Eerste Judoclub Kaatsheuvel.

Na de ludieke openingshandeling bij de turnkuil, zijn in de turnzaal
continu selectie- en tienerturnsters aan het turnen. Vanaf 11:30 uur is er
een freerunparcours en beweegplein voor de bezoekers.
Om 11:30 uur geeft eredivisieturnster Guusje Willems van Flik Flak
Den Bosch een uur lang demonstraties in de turnzaal. Van 12:00 – 13:30
uur is Wereldkampioen Bart van der Linden aanwezig. Hij geeft eerst
een demonstratie en dan nog een clinic.

BADMINTONVERENIGING SVK
De leden van badmintonvereniging SVK gaven aan dat ze nog wel even
moeten wennen in de nieuwe hal, maar vinden de ontmoeting met de
andere sportverenigingen, de gastvrijheid, de doorkijk naar de zaal en het
vele licht erg fijn.

VC CONDOR, VOLLEYBALVERENIGING
“Over de nieuwe hal kunnen we kort zijn. Het is een prachtige hal! Als
vereniging VC Condor hadden we onszelf geen mooiere start van ons
jubileumjaar kunnen voorstellen.”
Gerben voor de Poorte, voorzitter VC Condor

Bestuur KGV: “De reguliere trainingen op zaterdag 8 september vervallen,
maar we willen iedereen dan toch direct met dit leuke programma
uitnodigen om te komen kijken en misschien mee te doen.”
Tekst en vormgeving: gemeente Loon op Zand.
Beeldmateriaal: gemeente Loon op Zand, Pix4Profs, Wind Design & Build, Henri Boer fotografie en KNGU

