
Graag zou ik nu een betoog willen houden voor behoud van het gebouw van het voormalige 
zwembad 'De Meer'. 
 
 
Behoud van ons materieel erfgoed. Inspiratie in Culemborg.  
 
 
Weliswaar is het nu (nog) geen monument maar wel een sprekend gebouw bij de entree 
van de stad: het voormalig zwembad De Meer. Een stukje geschiedenis, een karakteristiek 
gebouw dat met aandacht is gebouwd.  
Een duurzame gemeente als Culemborg zal zeker een herbestemming zoeken voor zo’n 
pand; sloopactiviteiten zijn immers niet kenmerkend voor duurzame ontwikkeling.  
Nu is de gemeente druk bezig met de geplande verkoop. Er wordt gezegd dat er in eerste 
instantie niet wordt gesloopt, maar welke garanties zijn er dat dat uiteindelijk niet gebeurt? 
Zo gingen er nog niet zo lang geleden de degelijk gebouwde Vrijstadhal en de voormalige 
Ambachtsschool aan de Willemslaan (Lek en Linge), met haar prachtige betonnen spanten, 
tegen de vlakte. De lijst van sloop ”slachtoffers” van de afgelopen jaren is al te lang. Voor 
“De Meer” is er nog tijd om het tij te keren.  
 
Een Circuleer-economie, Cradle to Cradle… vaak besproken termen in de wereld van 
duurzaamheid.  
Hier gaat het niet om enkele tafels die geschikt zijn voor hergebruik, maar om een compleet 
gebouw. Het gaat hier om materieel erfgoed. Het voormalig zwembad zou, net als de 
monumenten van ons historisch erfgoed (de Kapel, De Gelderland fabriek…), de kans 
moeten krijgen op een mooie nieuwe bestemming en zo behouden te blijven. Wellicht 
wordt, in de toekomst, het gebouw in historisch en architectonisch opzicht anders bekeken 
en wordt het ook op de monumentenlijst gezet. Veel monumenten van nu werden in het 
verleden niet als bijzonder aangemerkt en men besefte toen niet dat ze voor de toekomst 
behouden zouden moeten blijven. Dat inzicht kwam vaak te laat. 
  
Daarom is het nu het moment om de mogelijkheden van “De Meer” onder de aandacht te 
brengen. Eén van de manieren om het voormalige zwembad een nieuwe bestemming te 
geven is de volgende: “De Meer” zou heel geschikt zijn als multifunctioneel centrum voor 
jong en oud. Een dergelijke nieuwe bestemming, waarbij het gebouw getransformeerd 
wordt tot een energiezuinige LOFT.  
 
De totstandkoming kan op een speciale manier, gebruikmakend van de ideeën en handen 
van onze creatieve en handige jeugd! Denk aan het prachtige duivenhuisje of de Muziektent 
in de Plantage! Dit bewijst dat onze jongeren een dergelijke uitdaging aankunnen. En wat je 
zelf maakt verzorg je met veel meer liefde dan wat je zomaar krijgt. Zelf meebouwen en zelf 
mee-exploiteren! Ondernemende jeugd in samenwerking met ervaren ouderen.  
 
De locatie van “De Meer” is met name ideaal voor jongeren. Ze "struikelen" over dit gebouw 
onderweg van of naar hun “Lek en Linge” of KWC. Zo’n laagdrempeligheid zal helpen bij het 
succes van de buitenschoolse activiteiten voor scholieren. Van nature willen ze vaak chillen 
of gamen, andere activiteiten zijn vaak “saai”… daar beginnen ze niet aan. Maar van nature 
zijn ze ook nieuwsgierig. Zo’n inspirerend jongerencentrum bestaat in Culemborg niet. Een 



beperkte groep middelbare scholieren doet mee aan naschoolse activiteiten op school, of 
neemt deel aan activiteiten op gebied van kunst en cultuur of doen aan sport via een 
vereniging. Maar er is ook een grote groep die moeilijk voor te porren is, of de middelen 
niet heeft, voor ontspanning en ontmoeting buiten de deur. Steeds meer jongeren zitten 
(te) vaak achter een beeldscherm te gamen of chatten, of buiten doelloos rond te hangen.  
 
Er zijn in Culemborg wel twee jongerenruimtes. Dit zijn niet meer dan hokken in De Treffer 
en in de Salaamander, die niet veel meer uitdaging bieden dan een eigen huiskamer. Een 
veelgehoorde klacht van ouders en jongeren uit heel Culemborg is dat er eigenlijk te weinig 
te doen is voor opgroeiende jongeren. Willen we dat de jeugd zich in Culemborg vermaakt of 
moeten ze het vertier zoeken in buurgemeenten of op de straat?  
 
 
Hoe zou zo’n ontmoetingscentrum kunnen worden ingevuld?:  
 
een jongerencentrum  met  
een discotheek (danscentrum), een jeugdtheater (beweegbare bodem), jeugdoptredens, 
Jamsessies (betonnen bassin), jeugdbioscoop (niet-commerciële, alternatieve al dan niet 
eigen filmproductie met aansluitende debatten) 
 
een ontspanning met 
‘Warm’ zwemmen (voorheen het kleine bad), sauna, hamam 
een maatschappelijke basis met 
het Participatiehuis , de Stadswerkplaats (leerlingen kunnen meedoen), het Repair Atelier 
(leerlingen kunnen kapotte spullen repareren onder begeleiding van docenten of deskundige 
vrijwilligers en vervolgens aanbieden aan bijvoorbeeld de Kringloopwinkel). Verder zouden 
organisaties als Milieudefensie, NVWC, NME, Syndion (werkplek en winkel voor mensen 
met een beperking) hier een basis kunnen hebben om zo makkelijk in contact te komen met 
de leerlingen van de omliggende middelbare scholen. Inspiratie, vermaak en 
maatschappelijke functie onder een dak. Plezier en toch bewust!  
 

Wat willen we de Culemborgers bieden op deze beeldbepalende locatie, een belangrijke 

entree van Culemborg, midden tussen de schoolgemeenschappen, de kern van de 

ontwikkeling van onze kinderen, van onze toekomst? 

 

Ik roep het gemeentebestuur op alle mogelijkheden te bekijken en geen overhaaste 

beslissingen nemen en de verkoop uit te stellen. 

 

 


