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Nieuwe sporthal in zicht 

Het heeft lang geduurd maar eindelijk komt een nieuwe sporthal in Drunen dan toch in zicht. En dat 
werd tijd ook, want sporthal Onder de Bogen is tot op de draad versleten en is al jaren dringend aan 
vervanging toe. Onlangs heeft het college een voorstel voor de nieuwbouw van een hal 
gepresenteerd; binnenkort komt dat voorstel in de gemeenteraad en die zal de finale beslissing 
moeten nemen. 

Al in 2002 werd in de raad het besluit genomen om een nieuwe sporthal te realiseren maar door 
gebrek aan financiële middelen is er nog steeds niet van terecht gekomen. In februari 2010 zijn de 
plannen weer uit de kast gehaald. De nieuwe sporthal werd onderdeel van een totaalvisie 
Programma Dillenburg dat veel breder is dan alleen een sporthal. Het Programma Dillenburg omvat 
een invulling voor het gehele gebied tussen Dillenburgstraat, Prins Hendrikstraat, Brakenstraat en 
Lipsstraat. Bovendien zit er ook nog een belangrijke upgrading voor het recreatiepark in. 

Aanvankelijk zou er een nieuwe sporthal gebouwd worden in samenwerking met OMO en het 
d’Oultremontcollege. Maar die samenwerking is gestrand wegens gebrek aan financiële middelen bij 
OMO. De school zal overigens wel gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe groot die nieuwe sporthal zou moeten zijn. De 
nieuwe hal moet niet alleen de oude sporthal Onder de Bogen gaan vervangen, maar ook de 
sportzaal de Hoge Heide in Vlijmen. Onder de Bogen heeft met een vloeroppervlak van 24 x 42 meter 
in totaal twee zaaldelen; sportzaal de Hoge Heide heeft één zaaldeel (16x 28 meter). Daarmee is nu 
in totaal dus ruim 1450 meter vloeroppervlak beschikbaar. De nieuw te bouwen hal zal diverse 
gebruikers hebben, zoals gezegd is het d’Oultremontcollege een belangrijke gebruiker; daarnaast 
zullen diverse verenigingen zoals Minerva, Avanti, SHJ en handbalvereniging Elshout van de hal 
gebruik gaan maken.  Een onafhankelijk adviesbureau heeft onderzoek naar de ruimtevraag gedaan 
en verschillende scenario’s doorgerekend. Zo heeft men onderzocht of er drie of vier zaaldelen nodig 
zijn. Bij drie zaaldelen blijkt het niet mogelijk te zijn om alle gebruikers in één nieuwe sporthal onder 
te brengen. Het grote nadeel van een vierde zaaldeel is echter dat een zaaldeel overdag bijna niet 
gebruikt zal worden. Een sporthal met vier zaaldelen is uiteraard ook een stuk duurder dan een 
sporthal met drie zaaldelen. Een sporthal met drie zaaldelen, een Dojo-ruimte (judo) en een BOM-
ruimte (Bewegen op Muziek) vergt een investering van bijna 6,3 miljoen; de exploitatie van een 
dergelijke hal kost jaarlijks ruim 636 duizend euro. Ga je naar vier zaaldelen, dan komt de investering 
bijna 1,1 miljoen hoger uit en het jaarlijkse exploitatietekort stijgt dan met ruim een ton.  Mede gelet 
op die financiële aspecten en ook rekening houdend met demografische aspecten (ontgroening en 
vergrijzing) kiest het college voor de variant met drie zaaldelen. Het totale beschikbare 
vloeroppervlak dat dan beschikbaar komt is 1056 meter. Het capaciteitstekort dat daardoor ontstaat 
wil men oplossen door een intensiever gebruik van de drie zaaldelen en andere accommodaties. 
Voordeel van deze oplossing is in ieder geval dat de bezettingsgraad van de nieuwe hal erg hoog 
wordt, nadeel is dat niet alle uren ingeroosterd kunnen worden. Het geld dat daardoor vrijgespeeld 
wordt wil het college inzetten om de turnaccommodatie mede mogelijk te maken. 

Op 15 mei zal de raad zich over deze plannen uitspreken. De grote vraag is of de raad zal kiezen voor 
drie zaaldelen of voor vier zaaldelen. Als de raad een besluit genomen heeft zal nog dit jaar gestart 



gaan worden met de aanbestedingsprocedure. Het is op dit moment nog te vroeg om aan te geven 
wanneer de nieuwe sporthal in gebruik genomen kan gaan worden. 

Het college heeft niet gekozen voor de realisatie van een aparte turnaccommodatie ten behoeve van 
SHJ. Uit een oogpunt van investering en exploitatie acht het college een dergelijke voorziening niet 
verantwoord. De gemeente is nog wel in gesprek met SHJ/Medifit en judoclub Drunen over de 
mogelijke realisatie van een private accommodatie in het Dillenburgplan. Eventueel zouden daar ook 
de BOM-ruimte en de dojo nog in meegenomen kunnen worden. Hoever die plannen momenteel 
staan is nog niet bekend. 
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