
Plannen voor De Meer, maar installaties worden ontmanteld
 
Hamam, sauna en zaalruimte
 

Kees Kragten, Luba Tol en Jan Hanhart
bij het oude zwembad De Meer.
FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

CULEMBORG
Een hamam en een sauna,
jongerenactiviteiten en zaalruimte
ineen. Als Comité Centrum De
Meer zijn zin krijgt, worden dat
kernactiviteiten in het oude
zwembad De Meer in Culemborg.
Ondertussen wordt de
machinekamer ontmanteld.

BRAM VAN SCHAIK

Al jaren zet Jan Hanhart zich in
voor behoud van het voormalige
zwembad De Meer. Tot nu toe met
weinig succes. Maar vorig jaar zag
hij het licht of beter, hij zag in
gedachten de nieuwe vloer die een
extra verdieping toevoegt aan De
Meer. Die kolossale ruimte die er
dan bij komt, geeft nieuw elan én
nieuwe exploitatiemogelijkheden.

De Meer is sinds vorige maand
buiten gebruik, nu schuin tegenover
het nieuwe zwembad De Waterlinie
is geopend. Daar vinden voortaan
alle zwemactiviteiten plaats.
Hanhart, gepensioneerd
natuurkundig ingenieur, voerde
actie, toen het nog niet zeker was
of de politiek zou instemmen met
het nieuwe zwembad. En hij gaat
nu onverminderd door.
Duurzaamheid is voor hem een
belangrijk motief.

Aanhaken

Na het lezen van een ingezonden
brief door Hanhart haakte Luba Tol-
Gabrisková aan. ,,In mijn

geboorteland Slowakije ben ik
afgestudeerd als architect met
specialisme duurzaamheid.
Culemborg gaat te makkelijk om
met panden uit de jaren zeventig.
Zo had de Vrijstadhal (een sporthal
in de wijk Voorkoop, red.) wat mij
betreft nooit afgebroken mogen
worden.''

Het comité ijvert om De Meer een
multifunctionele bestemming te
geven in plaats van het te verkopen
aan de hoogstbiedende. ,,Die het
dan waarschijnlijk plat gaat
gooien,'' vermoedt Tol. ,,Het pand
is van de gemeente dus van ons
inwoners. Wij denken dat we
meerdere doelgroepen in de stad
kunnen bereiken.''

Zoals mensen die om
uiteenlopende redenen baat
hebben bij wellness. Oudere
gebruikers die zijn meeverhuisd
naar De Meer en die nu al klagen
over de lage watertemperatuur,
maar ook allochtone vrouwen én
mannen voor wie speciale,
gescheiden zwemuren kunnen
komen. Daarvoor moet het kleinste
van de twee baden worden benut.

De bak van het grote bad kan
volgens de initiatiefnemers geschikt
worden gemaakt als
activiteitenruimte voor jongeren
vanaf 12 jaar. ,,Ze moeten vooral
zelf daarbij betrokken worden,
zodat ze zich verantwoordelijk
voelen,'' vindt Tol.

Voor de beoogde nieuwe zaal
bovenin, te bereiken via een eigen
entree, heeft zich volgens het
comité al een partij gemeld.

Verkocht

De gemeente volgt de
ontwikkelingen, maar niet meer dan
dat. Woordvoerster Mireille
Giesendorf: ,,We hebben in
december de installaties verkocht.
De koper is nu bezig die te
ontmantelen. Het eventuele

stopzetten van deze ontmanteling
zou tegen hoge extra kosten zijn.
Die opdracht gaat het college dan
ook niet geven. Binnenkort
bespreekt het college het
verkoopplan, waarna het gebouw
wordt verkocht. Uiteraard kunnen
ook deze initiatiefnemers hiervoor
een plan indienen.''
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