
 

 

Nieuwsbrief Sportpark De IJsselweide  juli  2016 
Op donderdag 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een grote opknapbeurt van 
sportpark De IJsselweide in Gendringen/Ulft. Samen met de betrokken sportverenigingen zijn door  de 
gemeente de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de toekomst van het sportpark. 
Uitgangspunt is dat het hele terrein als één sportpark moet worden ervaren en beleefd. Het open 
karakter heeft mede als doel de samenwerking tussen de sportverenigingen te versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik open dag op de bouw 
Op 28 mei j.l. is de bouwplaats van de sporthal IJsselweide door 

de E&B aannemer WAM&VanDuren/WSi en de gemeente 

opengesteld voor belangstellenden. Om 10:00u gingen de 

bouwhekken open om bezoek te ontvangen. Ondanks een 

regenachtige start van de dag liep er regelmatig bezoek binnen 

om zich te laten informeren over de voortgang, om een indruk te 

krijgen van de stand van zaken en hoe de sporthal eruit komt te 

zien. We hebben vragen beantwoord en positieve reacties mogen 

ontvangen. Er wordt nog overwogen om tijdens de afbouwfase de 

in aanbouw zijnde sporthal nogmaals voor belangstellenden open 

te stellen om ook iedereen hiervan een indruk te kunnen geven!  

 

 

Vertraging 

Onlangs heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij helaas 

hebben moeten aangeven dat de oplevering van de nieuwe 

sporthal IJsselweide vertraagd is. De vertraging komt voort uit het 

faillissement van de architect en de constructeur die vanaf het 

eerste ontwerp betrokken waren bij het project. De gevolgen van deze faillissementen liepen door tot 

in april.  

Ondanks diverse inspanningen zowel vanuit de aannemer alsook vanuit de gemeente en het feit dat 

er besloten is om tijdens de bouwvak door te werken aan de sporthal, hebben we helaas begin mei 

moeten constateren dat de opgelopen vertraging niet volledig kan worden ingelopen. Ook de recente 

weersomstandigheden en de daarmee gepaard gaande hoge luchtvochtigheid leiden tot uitstel van 

werkzaamheden.  

Omdat de nieuwe sporthal IJsselweide gebouwd en ingericht wordt met het oog op een lange 

exploitatie willen wij geen enkele concessie doen op het gebied van kwaliteit. Wij achten het niet 

realistisch om vast te houden aan de geplande gebruiksklare opleverdatum van 30 september 2016.  
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Hiermee voorkomen wij aannemelijke risico’s op het gebied van kwaliteit van de sportvloer en andere 

inrichtingselementen die juist voor een sporter van groot belang zijn.   

Als gevolg hiervan is de gebruiksklare oplevering verschoven naar 4 november 2016. Aanvankelijk 

zou dit  30 september zijn. Omdat wij de nieuwe overbruggingsperiode te lang vinden hebben wij 

besloten om de sloop van de bestaande sporthal uit te stellen tot de oplevering van de nieuwe hal. In 

tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving, kunt u tot die tijd gebruik blijven maken van de oude 

sporthal.  

 

Vorderingen nieuwbouw 

Nu we de onderdelen en leveranties op de bouwplaats verwerkt hebben, die door het faillissement van 

de architect en constructeur vertraagd waren, zit de voortgang er goed in! De ruwbouwfase is goed op 

stoom en het is mooi om te zien dat de zaken die op papier en digitaal bedacht zijn ook op de 

bouwplaats goed op elkaar aansluiten. De betonnen ondervloer ten behoeve van de sportvloer is 

gestort en alle sparingen ten behoeve van de grondpotten zijn digitaal ingemeten en exact op positie 

geplaatst. Ook is men volop bezig met het aanbrengen van het leiding- en kanaalwerk ten behoeve 

van de installaties en staan de luchtbehandelingkasten reeds op hun plaats. Ondertussen zijn de 

buitenwanden van de sporthal bijna dicht en zijn de buitenkozijnen bijna allemaal  geplaatst. De 

dakbedekking van het hoge dak is  afgerond, het dak van de sportbergingen is dicht gelegd en ook de 

vloer van het dakterras is geplaatst. Op dit moment is de sporthal wind- en waterdicht en zijn we 

gestart met de afbouw. De binnenwanden worden volop geplaatst en de indeling van de 1
e
 verdieping 

begint al vorm te krijgen. Vanaf week 28 zal men aan de buitenzijde starten met het aanbrengen van 

de kenmerkende halfopen houten gevelbekleding die voor de groene gevelbeplating geplaatst wordt. 

In week 29 worden de balustrades geplaats bij de tribune en de vide bij de hoofdentree en zal ook de 

balustrade rondom het dakterras geplaatst gaan worden.  

 

 

Uitleg scorebord 

De gebruikers van de sporthal hebben een instructiemiddag bijgewoond over het scorebordsysteem 

dat in de sporthal komt te hangen. Ondanks de zeer technische handleiding heeft Q-lite tijdens deze 

bijeenkomst een duidelijke uitleg gegeven over de mogelijkheden van het systeem en hoe ermee te 

werken. De meeste gebruikers wilden na de presentatie het liefst direct zelf thuis aan de slag met de 

software van het scorebord. Daar leiden wij enthousiasme uit af!   

 

 

Voorbereidingen sloop 

Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de aanbesteding van de sloop van de 

oude sporthal de IJsselweide. Ook hiervoor willen wij graag zoveel mogelijk de kennis en expertise op 

sloopgebied van de lokale en regionale ondernemers inzetten. Wij proberen de sloopwerkzaamheden 

aan de oude sporthal zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de oplevering van de nieuwe sporthal 

maar in ieder geval na 4 november 2016. Na de oplevering van de nieuwe sporthal kan NTP dan 

volop verder met de inrichting van de openbare ruimte ter plaatse van de bestaande sporthal. 

 



 

 

Feestelijke opening nieuwe sporthal 
Tijdens de viering van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe sporthal hebben diverse 

verenigingen aangegeven dat het hen een leuk idee lijkt om tijdens de opening van de nieuwe 

sporthal allerlei sportieve activiteiten op het sportpark en in de sporthal te organiseren! Dit lijkt ons een 

zeer goed idee en jullie initiatief geeft ook aan hoezeer jullie betrokken zijn bij de revitalisatie van het 

gehele sportpark. Tijdens de bijeenkomst op 12 juli zullen we dit verder met elkaar bespreken. 

 
Inrichting openbare ruimte 

Omdat de bouw van de sporthal wat vertraging heeft opgelopen is de start van de aanleg van het 

straatwerk ook een aantal weken opgeschoven. Momenteel wordt de 1
e
 fase van de puinbaan 

aangebracht en de straatkolken geplaatst. De tweede helft van juli zal met de aanleg van de 

verharding worden begonnen. 

 

Renovatie atletiekbaan  
De kunststof baan is aangebracht. Helaas hebben deze werkzaamheden door de natte periode van de 
afgelopen tijd enkele weken vertraging opgelopen. Momenteel wordt de belijning aangebracht en alle 
inrichtingsmaterialen geplaatst. Als het weer geen spelbreker blijft spelen kan de atletiekbaan eind juli 
in gebruik genomen worden. 

 

 

 

 

 

 

      

Op de foto’s is te zien hoe de kunststof onderlaag wordt aangebracht. 

 

 

Volg ons !  

Bekijk op onze 
facebookpagina 
“Sportpark de 
IJsselweide”impressiefilm
pjes van de entree en het 
interieur van de 
toekomstige sporthal De 
IJsselweide! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u terecht bij: 

Heidi Otten – Senior Communicatieadviseur 

h.otten@oude-ijsselstreek.nl 

Gemeente Oude IJsselstreek  

Postbus 42  

7080 AA Gendringen 

Telefoon: 0315 - 292 292  
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