
Het nieuwe sportcentrum in Malden; 
klaar voor de toekomst!

Duurzaam gebouw
We zijn trots, vooral op de duurzaamheid 
van het sportcentrum. We stelden hoge 
eisen aan dit gebouw: De 1.000 zonne-
panelen op het dak wekken jaarlijks zo’n 
300.000 kWh elektriciteit op. Hiermee 
verwarmen we zowel het gebouw als het 
water van het zwembad. Het systeem zorgt 
in de zomermaanden ook voor koeling. 
Verder zijn de vloeren, de wanden en het 
dak extra goed geïsoleerd en is er driedub-
bel isolatieglas gebruikt. Ook is het gebouw 
gasloos; dat wil zeggen dat we het gebouw 
verwarmen en koelen met warmtepompen. 
Kortom: het sportcentrum is klaar voor de 
toekomst. 

Veiligheid
Verder is er veel aandacht besteed aan de 
veiligheid van het gebouw. Bijvoorbeeld 
omdat alle maatschappelijke sportfuncties 
(sporthal en zwembad) op de begane grond 
en zonder enig hoogteverschil bereikbaar 
zijn. Het schoonhouden van het water 
gebeurt door zelf chloor te maken van 
keukenzout, dit voorkomt opslag en trans-
port van gevaarlijk chloor. Daarnaast zijn 

nieuwe methoden gebruikt bij het filteren 
van het water, waardoor de waterkwaliteit 
nog beter wordt. Verder is het een open, 
transparant en overzichtelijk gebouw met 
een goed verlichte parkeerplaats.

Toegankelijk voor iedereen
Sportcentrum Malden is toegankelijk 
voor iedereen. Op het moment dat we 
dit schrijven loopt er nog een keuring voor 
de certificering voor het Internationaal 
Toegankelijkheids Symbool (ITS). 
Dit symbool geeft aan dat het gebouw 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is 
voor iedereen die het gebouw zelfstandig 
kan bereiken. Naar verwachting is de 
certificering bij de definitieve oplevering 
afgerond.

Het nieuwe sportcentrum was er natuurlijk 
niet gekomen zonder de inzet van heel veel 
partijen. Hier willen wij iedereen van harte 
voor bedanken.

Maarten Schoenaker & René Waas
Wethouders gemeente Heumen

Sporten en bewegen is belangrijk voor uw gezondheid en uw welzijn! Een goede sportvoorziening is 
daarom van groot belang. In het gloednieuwe, moderne en duurzame sportcentrum in Malden kunt 
u zwemmen en meedoen aan verschillende binnensporten. Verder krijgt het verenigingsleven een 
flinke impuls; het sportcentrum brengt inwoners letterlijk en figuurlijk bij elkaar en is daarmee ook 
als ontmoetingsplek een echte aanwinst. 

Komt u ook een kijkje nemen? U bent van harte welkom tussen 11.30 en 16.00 uur. 
Een spectaculaire, lokale sportheld leidt de opening in. Verder zijn er in de middag tal 

van demonstraties, clinics en wedstrijden, zodat u kunt zien en beleven wat 
het sportcomplex u allemaal te bieden heeft. 

Zondag 6 oktober: 
Feestelijke opening van het nieuwe sportcentrum

“Menige stad zou zich een sportvoorzie-
ning wensen zoals ons nieuwe Sportcen-
trum Malden. Het is goed gelukt een 
functioneel en mooi gebouw neer te 
zetten. We bedanken iedereen die bij-
gedragen heeft aan de totstandkoming 
ervan. Chapeau! We kunnen er zwemmen, 
sporten, onze spieren laten verzorgen en 
nog zoveel meer. We kunnen er werken aan 
onze gezondheid, aan onze fitheid en aan 
vitaal ouder worden. En het gebouw heeft 
ook een sociale functie: samen sporten, 
elkaar ontmoeten of met een groep acti-
viteiten organiseren. Kortom; door alle 
mogelijkheden is het nieuwe sportcentrum 
een aanwinst voor Malden en omgeving.
We gaan het nieuwe sportcentrum natuur-
lijk feestelijk openen. Dan kunnen we al die 
mensen die er veel tijd, geld en energie in 
gestoken hebben uitvoerig bedanken en de 
organisatie veel succes wensen. 
Maar we kunnen vooral aan iedereen laten 
zien wat je in het nieuwe sportcentrum 
allemaal kunt doen. Het zou toch prachtig 
zijn als heel veel mensen er gebruik van 
gaan maken, dat het bruist van activiteiten, 
van gezonde gezelligheid en van leuke 
initiatieven en dat mensen er een beetje 
gelukkiger van worden. 
Dat moet lukken met 
zijn allen! Ik hoop u daar 
regelmatig te zien en 
óók op 6 oktober. 

Burgemeester 
Marriët Mittendorff
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Janet de Graaff is actief als trainster van de Maldense zwem-
club MZC’80 en zit daarnaast in de technische commissie en 
het bestuur van de club. Ook heeft ze meegedacht in de 
werkgroep die zich bezighoudt met de opening van het 
nieuwe sportcentrum. MZC’80 is een kleine, gemoedelijke 
zwemclub met kinder- en jeugdgroepen en een conditie-
groep voor jongeren en volwassenen. ”Volgend jaar vieren 
wij ons 40-jarig bestaan. Het nieuwe sportcentrum is dan 
ook een fantastisch cadeau. Met het schitterende zwembad 
kunnen alle zwemsportactiviteiten in de gemeente door 
blijven gaan voor jong en oud. Dat houdt iedereen vitaal! 
Met zijn moderne, duurzame, ruim opgezette bouw en al zijn 
faciliteiten, geeft het nieuwe sportcentrum een positieve, 
verfrissende impuls om te komen sporten!

V.l.n.r. Alma Ariëns, Lonneke Ariëns en Janet de Graaff

Marijke Pape woont al 34 jaar op een steenworp afstand 
van de Veldschuur en straks van het nieuwe Sportcentrum 
Malden. Marijke: “Toentertijd stond de sporthal letterlijk als 
een schuur in het korenveld. Ons gezin heeft een historische 
band met die plek. Niet alleen omdat we om de hoek wonen, 
maar ook omdat we er veel komen. De kinderen hebben hier 
eind jaren ’80 zwemles gehad en ik sport zelf al meer dan 25 
jaar in de Veldschuur: fitnessen, yoga en zwemmen. 
Daarnaast heb ik als fysiotherapeut met lichamelijk gehandi-
capten van de Rakel hier gezwommen en gesport. Even was 
ik bang dat alles zou verdwijnen. Ik ben dan ook heel blij met 
het nieuwe sportcentrum mét zwembad. De Veldschuur heeft 
ook altijd een sociale functie gehad; bij sportclubjes kon je 
elkaar ontmoeten. Geweldig dat dit behouden blijft.”

Kees Ruig, bestuurslid ‘Vrienden van de Veldschuur’ heeft het 
hele traject van de geplande sloop van de Veldschuur tot en 
met de opening van de nieuwbouw meegemaakt. “Als trouwe 
gebruiker werd ik onaangenaam verrast toen ik in de krant 
las dat de Veldschuur zou verdwijnen. Samen met Albert 
Brouwer is toen het initiatief tot ‘Red de Veldschuur’ geno-
men en met steun van de Rabobank, Laco en de gemeente 
hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een 
nieuw sportcentrum.  De behoefte aan een sportcentrum is 
overduidelijk, maar kun je ook de exploitatie rondkrijgen? 
Dat vraagt meer, zoals een actieve horecafunctie. Gelukkig is 
ook gekozen voor een nieuw zwembad. 
Door die aanwinst behoudt het sportcentrum zijn regionale 
functie en heeft het een extra aanzuigende werking op jong 
én oud uit Malden en de omliggende dorpen. 
Het nieuwe sportcentrum is schitterend geworden; een uit-
hangbord voor onze gemeente.”

Op deze pagina leest u hoe betrokken inwoners de totstandkoming van het nieuwe Sportcentrum hebben 
ervaren: Marijke Pape als aanwonende, Janet de Graaff als lid van de zwemclub en Kees Ruig als 
bestuurslid van ‘Vrienden van de Veldschuur’ (voorheen ‘Red de Veldschuur’).

Marijke Pape

Janet de Graaff

Kees Ruig
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tel 14 024
www.heumen.nl

• 25-meter bad inclusief
 beweegbare zwembadbodem
• Sauna
• Stoombad
• Whirlpool
• Peuterbad

Wat biedt het sportcentrum?

Terugblik op de totstandkoming van Laco sportcentrum Malden

Het hart van Laco

Wie ook maar even praat met Bert Lavrijsen, 
merkt al snel dat hier een man zit met veel 
passie voor sport. En ook een man die weet 
dat hij zonder zijn medewerkers nergens is. 

Lavrijsen: “Bij Laco zien we onze mede-
werkers als de spil van de organisatie. 
In Malden werken bijvoorbeeld mede-
werkers die al vele jaren bij de Veldschuur 
betrokken zijn; ZIJ zijn Laco! Met al onze 
toppers heb ik er het volste vertrouwen in 
dat het nieuwe sportcentrum net zo’n fijne 
plek wordt als de oude Veldschuur.”

Het nieuwe sportcentrum is natuurlijk niet 
zomaar tot stand gekomen. Daar is een 
heel traject aan voorafgegaan. Zo zijn wij 
vanaf het begin door de gemeente Heumen 
betrokken bij het verwezenlijken van een 
duurzaam sportcentrum met een breed 
aanbod. 

Natuurlijk hebben we dit niet alleen met de 
gemeente Heumen gedaan, ook verenigin-
gen, belangengroepen en buurtbewoners 
hebben inspraak gehad. 

Alle voorstudies werden samen verricht, of 
het nu ging om de routing van het pand, 
bouwkundige vragen of over financiële 
zaken. Een unieke samenwerking tussen 
gemeente en exploitant om te komen tot 
een ideaal en energiezuinig sportcentrum. 
Een samenwerking die we nog zeker 40 
jaar op deze manier voort willen zetten! 
We zijn ervan overtuigd dat er mede 
daardoor nu een multifunctioneel sport-
centrum staat dat we met trots presente-
ren tijdens de open dag op 6 oktober 
aanstaande. Tot dan!

Dit enthousiaste team ontvangt sport-liefhebbend Malden graag in het nieuwe Sportcentrum Malden

• Sporthal 28x48 meter
• Sportzaal 10,5x21,6 meter
• Doelgroepenzaal
• Fitness
• Fysiotherapie
• Horecaruimte

Bert Lavrijsen - Directeur Laco
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