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Definitief ontwerp bijna gereed 

Op dit moment worden de laatste wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Architect Max van Huut van 
Alberts & Van Huut heeft samen met architectenbureau Aan de Amstel alle gewenste functionaliteiten 
en benodigde ruimtes en voorzieningen vertaald in een functioneel, slim en mooi ontwerp. Omdat 
het bouwbudget beperkt is, hebben we gekozen voor budgetbewaakt ontwerpen. Dit betekent dat 
tijdens het gehele ontwerpproces voortdurend wordt gekeken of de plannen passen binnen het 
begrote bedrag. 

De gemeente financiert de twee gymzalen en de stichtingen zijn een lening aangegaan voor het 
zwembad en financieren een deel uit eigen middelen vanuit de opbrengst van de Kees Bonzaal. Met 
dit totale budget kan een doelmatig Sporthuis gerealiseerd worden. Als stichtingsbestuur doen we er 
alles aan om ervoor te zorgen dat aan de wensen en verwachtingen van alle toekomstige gebruikers 
wordt voldaan. Omdat we voor minimaal veertig jaar bouwen kijken we waar mogelijk ook naar 
toekomstige behoeften en wensen, zodat alle kansen voor een financieel gezond Sporthuis benut 
worden. Naast functioneel willen we graag dat Het Sporthuis een fijne, veilige en toegankelijk plek is 
waar iedereen zich welkom voelt. In Het Sporthuis is straks ruimte voor alle generaties. Daarmee 
wordt het een plek van grote sportieve en maatschappelijke waarde voor heel Abcoude, 
Baambrugge en omgeving.  
 

 

 

Verdere optimalisatie 

Het definitief ontwerp is nu bijna gereed. Omdat we budgetbewaakt ontwerpen, kunnen we steeds zien 
wat de consequenties van aanpassingen in het ontwerp zijn. Elke wijziging of toevoeging wordt 
financieel getoetst en moet binnen het totale budget te verantwoorden zijn, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met alle eisen die voortvloeien uit wet- regelgeving, zoals de KVLO- (voor schoolgym) 
en zwembadnormen, veiligheidsvoorschriften en technische eisen voor onder meer water- en 
luchtbehandeling. Op deze manier kan Het Sporthuis Abcoude binnen budget gerealiseerd worden. 
Dat betekent dat we - soms lastige - keuzes moeten maken en bijvoorbeeld een ruimte minder groot 
kunnen maken dan we eigenlijk zouden willen. Op dit moment wordt alles nog eens doorgerekend 
en wordt gekeken naar mogelijkheden om verder te optimaliseren. 
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Extra financiële steun nodig 

Naast de kosten kijken we ook naar extra financiële middelen. Zo zijn we momenteel onder meer 
bezig met fondsenwerving. Met de aanvraag voor financiële steun bij landelijke fondsen kunnen we 
faciliteiten realiseren voor onder meer ouderen en mindervaliden, zoals een tillift en doucherolstoel of 
extra sportfaciliteiten waar jong en oud gebruik van kunnen maken. Ook wordt onderzocht van welke 
subsidiemogelijkheden we gebruik kunnen maken voor installaties en duurzaamheidsvoorzieningen.  

Daarnaast doen we een beroep op alle inwoners en bedrijven om ons financieel te steunen. Vorig 
jaar hebben maar liefst 3.250 mensen het burgerinitiatief ondertekend om Het Sporthuis te realiseren. 
Zonder die steun hadden wij niet zover kunnen komen. 

Iedereen is erg blij dat Het Sporthuis Abcoude - voor zwemmen, binnensport en ontmoeten - er nu 
echt gaat komen. Voor een optimale inrichting hebben wij uw financiële hulp nodig. Het 
streefbedrag is € 200.000,- 

 

 
 

 
 www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons 

 

 

Nieuwsbief automatisch in uw mailbox ontvangen? 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Het Sporthuis Abcoude, meldt u zich 
dan aan voor de nieuwsbrief.  

 www.hetsporthuisabcoude.nl/nieuwsbrief 
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