Energieneutraal sporten in Nieuwe Niedorp
Op vrijdag 11 september werd in Nieuwe Niedorp de nieuwe sportzaal officieel in gebruik genomen.
Een schitterende zaal, niet alleen voor de basisschool overdag, ook ’s avonds biedt het plek voor
allerlei activiteiten. De sportstichting, toch een particulier initiatief, heeft er hard aan getrokken. Een
complexe klus waarvoor het stichtingsbestuur zeker in het zonnetje gezet mag worden.

“innovatie vliegwiel”
Een persoon wil ik hier apart benoemen: JaapJan van Essen. Wie hem al langer kent weet dat hij met
gymnastiek, badminton en Sparta erfelijk belast is. Tenminste drie generaties houden zich er
intensief mee bezig. JaapJan combineert dat met nog een andere passie: bouw technische innovatie,
overal waar hij komt zie je zijn ogen gaan en laat hij zich informeren over problemen en gaat hij op
zoek naar oplossingen.

Volgende project?
Als het aan Jaapjan had gelegen zou zwembad de Wirg al 30 jaar geleden zijn verwarmd met
restwarmte van Campina, zou op de Meent een nieuwe gecombineerde sporthal en brede school
hebben gestaan, energieneutraal en voor minder dan de huidige brede school. Beide zijn niet gelukt
omdat de inzichten van participerende burgers onvoldoende aan bod kon komen.

Tijden veranderen
Beter lukte het met de nieuwe sportzaal. Ik noem dit toch een LADA succes. De drive om tot een
duurzame en energie neutrale bouwomgeving te komen is deel van het LADA gedachtengoed, al zijn
we daar niet uniek in. De houding van Frits Westerkamp om mee te denken en het benodigde extra
krediet vrij te spelen was ook onmisbaar. Het resultaat: een CO2 neutraal gebouw met een zeer
gunstige exploitatie. Dit succes vraagt om een vervolg. Niet alleen voor de gemeentelijke
accommodaties, ook de woningbouw kan zo’n impuls gebruiken. Met de recente stroom aan
vluchtelingen is die behoefte sterk gestegen, ook voor onze eigen starters op de woningmarkt.
Details van de sportzaal zijn te zien op facebook
https://www.facebook.com/Stichting-Sportzaal-de-Snip-636764163088493/timeline/

