16 november 2021
Kegelaars in Sportcentrum Berghem zullen op zoek moeten naar een andere plek om hun
sport te beoefenen.
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Sportcentrum Berghem maakt plaats voor woningen,
onder anderen kegelaars moeten nieuwe plek zoeken
BERGHEM - Nooit kwamen er zoveel mensen naar het sportcentrum in Berghem als dit
jaar. Maar dat was voor een vaccinatie tegen corona. De pandemie is een belangrijke
reden voor de eigenaresse om de zaak te verkopen aan een projectontwikkelaar.
Sportcentrum Berghem is een van de zeldzame sporthallen die volledig autonoom wordt
uitgebaat. De meeste andere overdekte sportfaciliteiten zijn van de gemeente of worden
middels subsidies door de gemeente in de benen gehouden. ,,Mijn ouders hebben dit precies
dertig jaar geleden gebouwd. Het is heel zuur dat ik het nu moet verkopen", vertelt
eigenaresse Marian van Zutphen.
Van Zutphen heeft een overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar die hier woningen
wil bouwen. Het complex sluit aan op de bestaande wijk Het Reut. De verkoop is onder
voorbehoud. De komende maanden worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, onder meer
naar de gesteldheid van de grond rond het Sportcentrum.

Van Zutphen verwacht dat er in maart definitieve knopen worden doorgehakt.
Dit was mijn hele leven. Ik ga in ieder geval rustig de tijd nemen om over mijn toekomst na te
denken
Regionale vaccinatielocatie
Het Sportcentrum, met daarbij fitness Four2Go, is de afgelopen anderhalf jaar zwaar getroffen
door de landelijke maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. De deuren moesten lange
tijd dicht voor de sporters. De sporthal werd nog wel als regionale vaccinatielocatie verhuurd
aan GGD Hart voor Brabant. Ook de meest recente maatregelen treffen het Sportcentrum
weer hard, aldus Van Zutphen. ,,We moeten de horeca om acht uur sluiten. Dat scheelt weer
veel omzet. Normaal draaien we tot twaalf uur door.”
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Kegelaars en squashers
Al met al ziet de eigenaresse te weinig toekomstperspectief voor het Sportcentrum. ,,De
meeste verenigingen sporten in een hal van de gemeente. Anders krijgen ze geen subsidie.
Voor de squashers en kegelaars wordt het misschien wel lastig om snel een alternatief te
vinden voor deze plek. Er zijn niet zoveel squashbanen meer en de dichtstbijzijnde
kegelbanen zijn richting Den Bosch. Omdat het aantal kegelaars door vergrijzing jaarlijks
afneemt, is dat geen doelgroep die nog veel perspectief voor het bedrijf biedt. We hebben het
over 7500 vierkante meter onder de kap. Het moet allemaal bijgehouden worden.”
Zelf heeft Van Zutphen nog geen idee wat ze gaat doen als het Sportcentrum ophoudt te
bestaan. ,,Dit was mijn hele leven. Ik ga in ieder geval rustig de tijd nemen om daar over na te
denken.”

