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De Dres, een veelzijdige ontmoetingsplek
Cor Hoogland

Door de eeuwen heen zijn mensen op zoek naar 

plaatsen waar men elkaar kan ontmoeten, waar 

men informatie kan inwinnen of belevenissen met 

elkaar kan delen en waar men actief met elkaar 

bezig kan zijn, als nuttige tijdsbesteding. In Nib-

bixwoud is dat niet anders.  

Als we zo’n honderd  jaar terug in de tijd gaan, tref 

je vaste plaatsen aan waar men elkaar ontmoette 

om even bij te praten. Zo was er op de hoek van 

Oosterwijzend en Ganker een damhek ter hoogte 

van het ‘Knollenpad’, nu St. Matthijsstraat, waar 

nieuwtjes werden uitgewisseld. 

Vergeet ook niet de scheerwinkel  uit die jaren, waar 

mensen niet alleen kwamen om zich te laten scheren 

of het haar te laten knippen, maar waar men ook op de 

hoogte werd gesteld van het laatste nieuws.

En denk eens aan de zogenoemde huiscafeetjes: adres-

sen waar mensen samen kwamen, een ‘koppie’ haalden 

en even gezellig kletsten. Ik heb het zelf nog meege-

maakt bij mijn buren, het winkeltje van Arie Dudink en 

Trien Schaper. Ook zo’n adresje waar regelmatig een 

vast groepje mensen een ‘koppie’ haalde bij Trien in de 

woonkamer. En dit is bij lange na geen honderd jaar 

geleden. 

Natuurlijk waren er een eeuw geleden ook de cafés 

in Nibbixwoud. In die jaren op de Dorpsstraat Outjer 

Hoogland, later café Kok, en café en doorrijstal Bontje 

die ook een kolfbaan had. Later werd dit Het Wapen 

van Nibbixwoud, beter bekend als café Entius. Verderop 

was er destijds de doorrijstal van café Wenker, vlak bij 

het gemeentehuis en de hervormde kerk, en aan de 

Ganker richting Benningbroek het café van Wiggert 

Haring, in latere jaren café De Sport.

Saamhorigheid en ge-

meenschapszin

Door de jaren heen 

bestaat er in het dorp 

Nibbixwoud altijd een 

grote saamhorigheid. Deze 

gemeenschapszin werd 

in hoge mate bevorderd 

door de gelijkgezindheid. 

Het overgrote deel van de 

bevolking was werkzaam 

in de agrarische sector of 

had daar op indirecte wijze mee te maken. 

Bovendien was bijna iedereen katholiek, wat in die 

jaren ook een band gaf. De vele verenigingen voor vrij-

wel alle doelgroepen kwamen vaak voort uit de kerk 

of hadden een kerkelijke signatuur. Tijdenlang zijn deze 

verenigingsverbanden in stand gebleven. Zelfs de oud-

ste sportvereniging SEW voetbal heeft jarenlang een 

geestelijk adviseur gehad.

Na het kerkbezoek op zondag werd bij het uitgaan van 

de mis voor de kerk nog even druk gepraat. Men ging 

daarna vaak nog even naar het café. Daar trof men de 

mensen die gebruikmaakten van de doorrijstal voor de 

paarden. 

Door de jaren heen is de binding met de kerk geleide-

lijk aan afgenomen maar de saamhorigheid is gebleven.

Ook de verenigingen zijn gebleven. Kijk maar naar de 

leeftijd: voetbalvereniging SEW dit jaar 88 jaar, de hand-

balvereniging 66 jaar, de toneelvereniging 96 jaar, Mid-

denstandsvereniging 83 jaar. 

De verenigingen op cultureel of educatief terrein wis-

ten zich verzekerd van een onderkomen voor hun 

bijeenkomsten bij de cafés of in de zaal van dit bedrijf. 

Dit was ook het geval voor de ontspanningsclubs.  Aan-

vankelijk gold dit ook voor de sportverenigingen. Het 

café van Wiggert Haring heeft van 1929 tot 1976 dienst 

gedaan als clublokaal van voetbalvereniging SEW. In de 

eerste jaren van de vereniging was de kleedruimte daar 

zelfs in de schuur. In die periode is de naam veranderd 

in café De Sport.

Tijden veranderen

De mensen en dus ook de leden van de verenigingen 

veranderen, gaan mee in de ontwikkelingen van de tijd. 

De bevolking breidde zich uit. In 1958 werd het tweede 

voetbalveld van SEW in gebruik genomen. Weliswaar 

Het ontwerp van architecten-
bureau BBHD.
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aan de overkant van de straat, maar men was al heel 

gelukkig met deze uitbreiding. 

In 1976 werd een nieuw gebouw gerealiseerd met 

daarin ruimte voor een kantine voor de voetbal- en 

handbalvereniging, kleedkamers en bovendien vereni-

gingsruimte voor de jongerenvereniging JoMeGiNi. Dit 

betekende een geweldige vooruitgang voor de jonge-

ren en het sportieve dorp. 

De overige verenigingen verbleven toen nog zonder 

probleem bij de twee cafés in het dorp: café De Sport 

aan de Ganker en Het Wapen van Nibbixwoud op de 

hoek Ganker-Dorpsstraat. Beide zaken hadden de be-

schikking over een ruim cafégedeelte en een grote zaal 

met podium voor voorstellingen, dansavonden, bruilof-

ten etc. 

De ontwikkelingen gaan door, vooral ook op econo-

misch terrein. In 2005 is café De Sport gesloten en in 

het Wapen van Nibbixwoud werd een Wokrestaurant 

gevestigd. Daarmee werd de verenigingsaccommodatie 

teruggebracht naar nul. 

Gelukkig was er het oude gemeentehuis en het kerkje 

Bessie dat cultureel centrum werd. Maar deze accom-

modatie kon bij lange na niet alles opvangen. 

Ook bij de sportverenigingen begon de schoen te 

wringen. Kantine en kleedkamers waren inmiddels 

gedateerd en slecht onderhouden. Bovendien groeide 

de voetbalvereniging uit zijn jasje. Daarbij werden de 

verspreid liggende velden en het tekort aan parkeer-

ruimte als negatief ervaren. Men zou alles graag willen 

verbeteren, maar op dezelfde plaats bleek het lastig iets 

goeds te ontwikkelen. 

Ook de handbalvereniging was door gebrek aan ac-

commodatie voor wedstrijden en trainingen aangewe-

zen op hallen in de wijde omgeving, omdat Nibbixwoud 

niet de beschikking heeft over een sporthal. Zo kon 

het gebeuren dat de vereniging uitwaaierde over heel 

West-Friesland. 

Door deze omstandigheden kwam de gemeenschapszin 

in zijn ware aard naar boven.  De culturele, educatieve 

en ontspanningsverenigingen zagen de problemen van 

de sportverenigingen en omgekeerd. Het besluit werd 

genomen: we moeten samen optrekken om iets nieuws 

te realiseren. 

De podiumgroep

Een beperkte groep mensen, als afvaardiging van sport-

verenigingen, culturele verenigingen en dorpsraad, 

vormde de podiumgroep en inventariseerde de proble-

matiek. De conclusie was niet verrassend maar werd 

op deze manier wel duidelijk verwoord. De sportver-

enigingen hadden te maken met de hierboven beschre-

ven problematiek, waarbij voor de handbal het gemis 

van een eigen home duidelijk voelbaar was. 

Culturele verenigingen misten een podium, er was na-

melijk geen zaalaccommodatie meer beschikbaar in het 

dorp. Carnavalsvereniging en biljartclubs moesten zich 

behelpen met de kelders van de Cupidobar. Ook de 

educatieve en gezelschapsverenigingen konden bij lan-

ge na niet ondergebracht worden in Bessie en weken 

voor een deel uit naar het wijksteunpunt van De Hoge 

Weide. Daarnaast was de gymzaal oud en in een zeer 

slechte onderhoudsconditie, wat zijn weerslag had op 

bewegingsonderwijs van de basisschool en de gymver-

eniging. 

Daarnaast miste de gemeenschap een gelegenheid voor 

bruiloften of partijen in eigen dorp.

De podiumgroep ging het gesprek aan met de ge-

meente en maakte hen deelgenoot van de problemen. 

Het gevolg was dat de gemeente in maart 2008 een 

opdacht gaf aan bureau Tracé van de heer Tamminga. 

Doel was te onderzoeken wat de knelpunten waren 

alsook de mogelijkheden voor een centrumvoorziening 

in Nibbixwoud.

Intussen was door de voormalige gemeente Wognum 

al besloten een topsporthal in het plan Bloesemgaerde 

te bouwen. Dit na te concluderen dat de bouw hiervan 

in Nibbixwoud minstens tweeënhalf miljoen duurder 

uit zou vallen. Bovendien waren de problemen in Nib-

bixwoud hier niet voldoende mee opgelost. 

Bureau Tracé kwam in juni van 2008 met een aantal 

aanbevelingen waarvan de eerste optie een totaal-

oplossing bood, namelijk een dorpsaccommodatie in 

combinatie met een sportpark, waarbij zaalruimte met 

horecafunctie een mogelijkheid is, wellicht met aanvul-

ling van buitenschoolse opvang. Dit idee vond draagvlak 

bij de podiumgroep, de dorpsraad en de gemeente.

Er was bij de gemeente geld gereserveerd afkomstig 

vanuit de oude gemeente Wognum, die dat geld ver-

worven had door verkoop van het woningbedrijf. Voor-

waarde bij de fusie was dat deze reserve gebruikt zou 

worden voor vitalisering van de kernen uit de oude 

gemeente. 

Jan Ursem met zijn gezin in de dresseerkar op de Dorpsstraat voor zijn 
huis. Vermoedelijk rond 1940.
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De volgende stappen moesten gezet worden:

uit het onderzoek diende een Plan van Eisen gedistil-

leerd te worden.

er moest een ingenieursbureau ingehuurd worden,

er moest een voorbereidingskrediet door de gemeente 

beschikbaar gesteld worden en een exploitatieopzet 

uitgewerkt worden zodat duidelijk werd wat in de toe-

komst haalbaar en betaalbaar zou zijn.

Na de zomervakantie van 2008 werd een kleine werk-

groep ingesteld bestaande uit Jan Karsten vanuit de 

dorpsraad, Cor Hoogland vanuit culturele verenigingen, 

Cees van den Berge vanuit de handbal, Cor Wals vanuit 

de voetbal en gemeenteambtenaar Johan Hagedoorn.

Men ging voortvarend aan het werk met ondersteuning 

van Bouwbureau BBN voor onder andere het doorre-

kenen van de verschillende plannen.

Getemperd enthousiasme 

Er werd veel werk verricht, dat voor anderen niet zicht-

baar was. Het zoeken naar een goede bedrijfsformule 

viel niet mee en kostte veel tijd. Het resultaat bestond 

uit de keuze voor een commerciële variant, waarbij de 

gemeente zou bouwen en eigenaar zou zijn. Het com-

plex zou worden verhuurd aan een stichting die of alles 

zelf exploiteert of enkel het horecagedeelte onderver-

huurt. Het laatste model leek de voorkeur te krijgen 

zowel organisatorisch als economisch. Maar we waren 

er nog niet want bij dit model was het noodzakelijk dat 

de sportverenigingen hun kantinefunctie opgaven, wat 

ten koste ging van hun inkomsten. Problemen alom dus. 

-

viseurs werkten een plan uit op basis van het Program-

ma van Eisen dat veel duurder uitviel dan verwacht. 

Zonder het opnemen van het tennispark, dat nog 

steeds tot de mogelijkheden behoorde, kwamen de 

bouw- en ontwikkelingskosten bijna op  8 miljoen ex-

clusief btw. Dit hele proces duurde ruim een jaar, het 

plan kwam uit in januari 2010. 

De gemeente diende te kijken naar een mogelijkheid 

-

groep moest onderzocht worden of er nog te sleutelen 

was aan het Programma van Eisen.

Het publiek zag dit allemaal niet en er heerste onvrede. 

De gedachte was: het schiet maar niet op, de gemeente 

werkt niet erg mee, ze laten Nibbik in de kou staan.  

Misschien was dit ook de aanleiding voor het kordaat 

en handelend optreden van wethouder Kasper Gutter. 

De gemeente kocht een stuk grond aan vlak achter 

de dorpskom, hoek Weidelaan-Dorpsstraat, voor de 

realisatie. Zeven hectare zou voldoende moeten zijn 

om een nieuw dorpscentrum te creëren op een mooie 

plek in het dorp. Of de grond geschikt was voor de 

aanleg van sportvelden werd niet sterk overwogen, 

maar men nam aan dat dit goede agrarische grond be-

trof, dus dat zou zeker in orde komen. 

Boerderij aan de Dorpsstraat

Net als in het begin van ons verhaal gaan we een eeuw 

terug in de tijd. Op Dorpsstraat 25 staat een grote 

stolpboerderij met daarachter plusminus zeven hectare 

weiland.

Hier woonde en werkte Klaas Ursem met zijn gezin. 

Het bedrijf was al enkele eeuwen in bezit van deze 

familie en de Ursemmen waren altijd veeboeren. Klaas 

was bovendien in de wijde omgeving bekend om zijn 

recept dat uitkomst bracht bij genezing van open won-

den. Niettemin vormde de veehouderij al vele jaren het 

hoofdbestaan.

Klaas had drie zonen en daarmee onvoldoende ruimte 

voor alle drie in het bedrijf. 

Zoon Jan zag dit ook en hij had bovendien andere 

ambities.  Als jongeman trok hij naar het Westland om 

uitdagende en spannende onderneming. 

Ook in die jaren ging RKVVSVW, de voorloper van de 

voetbalvereniging SEW, schoorvoetend van start. Door 

De oude boerderij van Klaas Ursem, Dorpsstraat 25, in de jaren zeventig, 
in gebruik als woninginrichtingsbedrijf. Het pand verbrandde in 1976.
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wedstrijden tegen clubs uit de omgeving gespeeld op 

het weiland van de boerderij van Klaas Ursem. 

Wie had toen kunnen vermoeden dat bijna honderd 

jaar later op vrijwel dezelfde plaats zo’n mooi sport-

park zou verrijzen? 

Zo rond 1925 had zoon Jan het wel gezien in het West-

land. Hij deed daar voldoende kennis op en wilde voor 

zichzelf beginnen. Van vader Klaas kon hij 1,7 hectare 

grond overnemen. 

grasland ‘zwarte’ tuinbouwgrond. Er werden kassen 

gebouwd naar Westlands voorbeeld, verwarmd door 

een grote kolenketel. Centraal, midden in het veld, 

stond het ketelhuis met de kassen eromheen. De 

bedoeling was dit door de jaren heen uit te breiden. 

Voorlopig gebruikte Jan Ursem de resterende grond 

voor vollegrondtuinbouw en op het achterste gedeelte 

werd opgericht, was daar geen plaats meer voor een 

voetbalveld.

Dresgrond

De crisisjaren gooiden roet in het eten bij de inves-

teringsplannen van Jan. De uitbreiding van de kassen 

werd nooit gerealiseerd. Na jaren werden ook kas en 

ketelhuis weer gesloopt, ten gunste van groente- en 

beheerd door de volgende generatie: Niek en Jan Ur-

sem. 

Wel bleef altijd een recht in stand.  Al in de tijd van 

Klaas Ursem bestond er over zijn weiland een recht 

van overpad voor de grondbezitters achter het be-

drijf. Midden in het veld en slecht bereikbaar lag daar 

de grond die door de onhandige ligging niet intensief 

gebruikt werd en daarom dresgrond genoemd werd. 

Het recht van overpad voor de grondeigenaren ging 

over op Jan Ursem. Het overpad naar de dresgronden 

liep door het land langs de kassen en het ketelhuis 

naar achter. Het lag op dezelfde plaats als de weg die 

nu voert naar gebouw en velden van het complex De 

Dres. 

Toen de gemeente bij uitvoering van de planontwikke-

ling een straatnaam nodig had, is men akkoord gegaan 

*Noot van de redactie: De straatnaam Lange Dres is door 

de gemeente vastgesteld na een advies van de Dorpsraad 

Nibbixwoud en de Historische Stichting De Cromme Leeck. 

Er waren in Nibbixwoud meerdere gronden met het woord 

‘dres’ erin, zoals Korte, Lange, Kleine en Kromme Dres. Op 

oude kaarten is dat goed te zien. Op basis daarvan is de 

naam gekozen. Ook de naam Piet Nanpad (pad van de 

Weidelaan naar de dorpsaccommodatie De Dres) is op die 

manier tot stand gekomen. De straatnaam Piet Nanpad re-

fereert aan Piet Nan. Het is een eerbetoon aan de man die 

veel betekende voor de jeugd van voetbalvereniging SEW. 

Door de jaren heen werd dit pad steeds door een aan-

tal agrariërs gebruikt. Jan Ursem legde zelfs smalspoor 

aan voor zijn eigen gemak. Maar ook de tuinders op de 

dres maakten gebruik van het lorrievervoer voor de 

grotere transporten van en naar hun gronden. 

Ten tijde van de verkaveling, begin jaren zeventig, werd 

dit pad door de gebroeders Niek en Jan Ursem opge-

heven. Maar de rechten zijn gebleven en verplaatst naar 

de buitenkant langs de grenssloot. Bij de aankoop door 

de gemeente in 2009 is dit recht eraf gegaan. 

Vanwege hun leeftijd beoefent de huidige generatie 

Ursem het tuinbouwbedrijf niet meer. De grond werd 

ingezaaid met gras en evenals de tuinbouwgrond aan 

de andere kant van de sloot, achter de Weidelaan, bood 

dit een ruime blik: het weiland van weleer. Uit deze tijd 

stamt de foto met de grazende koeien van Arie Schou-

ten die deze grond huurde. 

Foto van het oude kassencomplex met ketelhuis en gemetselde schoor-
steen. Duidelijk is het pad te zien dat als overpad diende. Op deze 
plaats ligt nu de toegangsweg tot De Dres.

Het weiland waar een jaar voor de aanvang van de werkzaamhe-
den de koeien van Arie Schouten nog grazen.
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Twijfel 

We zijn inmiddels aangekomen in de eerste maanden 

van 2010. Er wordt getwijfeld aan de noodzaak van al 

deze plannen. Vraagt men in Nibbixwoud niet te veel? 

Volgens berekeningen van BBN moet er bezuinigd wor-

den in de plannen. Bovendien zijn er zorgen over de 

haalbaarheid van de toekomstige exploitatie. Hiervoor 

wordt het bureau Horeca Ondernemers Adviseurs 

ingeschakeld. In mei van dat jaar komt het rapport be-

schikbaar, het geeft bij deze aanpak een negatief saldo. 

Er moet bijgestuurd worden. 

Het Programma van Eisen wordt opnieuw tegen het 

licht gehouden en er wordt gekeken naar mogelijkhe-

den voor een gewijzigde bedrijfsvoering. De werkgroep 

ziet mogelijkheden, het gevolg is dat op 5 juli 2010 een 

raadsbesluit genomen wordt. Er wordt een krediet be-

schikbaar gesteld van € 8.600.000,--  inclusief btw voor 

de bouw van een dorpshuis met zalenfunctie, voor ver-

enigingsonderkomen en feesten en partijen en sport-

kantinefunctie, ruimte voor buitenschoolse opvang, een 

trainingssporthal  met toebehoren, drie voetbalvelden 

waarvan één kunstgrasveld en een verhard handbalveld, 

ruimte voor beach-handbal etc. 

Desondanks moet er gesleuteld worden om binnen de 

het Programma van Eisen, dat de wensen van de toe-

komstige gebruikers bevat. 

Dit is ook het geval bij de exploitatiebegroting. Het uit-

gangspunt is steeds een bedrijfsvoering op commercië-

le basis, waarbij de horeca beschikt over een volledige 

vergunning. Want alleen dan kunnen er ook feesten en 

partijen gehouden worden. Juist de uitwerking van deze 

variant was het meest ongunstig. 

Klap in het gezicht

Tegen het eind van het jaar worden de contouren van 

de plannen zichtbaar. 

BBN heeft voordeel weten te halen door het plan op 

twee etages te baseren. De werkgroep heeft een aantal 

knelpunten weten te omzeilen waardoor er een ex-

ploitatiebegroting op tafel komt die met een jaarlijkse 

subsidie voor een beheerstichting van € 66.000,-- slui-

tend is. 

Besloten wordt dat de vertegenwoordigers in de werk-

groep, Jan Karsten, Cor Hoogland, Cees van den Berge 

en Cor Wals, het stichtingsbestuur zullen vormen. Men 

is van mening dat de opgedane kennis niet verloren 

mag gaan, maar dat er wel een neutrale voorzitter 

nodig is. Na rijp beraad wordt Jan Entius daarvoor 

gevraagd, vanwege zijn maatschappelijke binding, zijn 

bestuurlijke ervaring en zijn kennis van de horeca. Jan 

zegt toe en begin januari 2011 gaat de stichting in op-

richting van start.

In korte tijd wordt veel werk verzet. Verenigingen wor-

den opnieuw gevraagd naar hun gebruiksbehoefte.  

Bureau Tracé maakt een eerste bedrijfsplan. 

Op 1 mei is de tweede en herziene versie gereed, 

waarbij een eerder tekort weggewerkt is en een slui-

tende begroting tot stand is gekomen. Daarin is wel de 

gemeentelijke subsidie opgenomen. Er wordt ook druk 

gewerkt en gedokterd aan een planindeling waarbij alle 

behoeften uitgevoerd worden zonder overlast voor de 

omgeving.

Totdat op 9 juni 2011 een forse klap uitgedeeld wordt 

crisis is het college van mening dat we de toekomstige 

exploitatie zonder gemeentelijke subsidie moeten rea-

liseren. Men doet daartoe een fors aantal bezuinigings-

voorstellen, die het hele plan onderuithalen. 

Dit is een moment geweest waarop eenieder het bijltje 

erbij neer heeft willen gooien. Maar alle inspanningen 

zouden dan tot niets geleid hebben. Het zou voor de 

gemeenschap ook nooit opnieuw op te pakken zijn. 

In korte tijd wordt de politiek en de gemeenteraad 

intensief ‘bewerkt’, contacten gelegd en ingesproken op 

vergaderingen. Met als resultaat dat in de raadsvergade-

ring van 14 juli 2011 per amendement de exploitatie-

subsidie veiliggesteld wordt. 

Hoewel deze hobbel genomen is, blijft er onvrede bij 

de stichting i.o. bestaan. Er ontstaat een breuk in de 

vertrouwensrelatie met de gemeente. Het bouwadvies-

bureau BBN blijft worstelen met budgetoverschrijding. 

De stichting heeft een sterk vermoeden dat de door 

hen gebruikte kengetallen extreem ruim zijn. De ge-

meente geeft geen inzicht meer in de cijfers, wat tot 

ernstige frustratie leidt. 

Bovendien is men bang voor nog meer overschrijding 

door de situatie van de grond. Fugro zal onderzoek 

doen naar de opbouw van de ondergrond. Wel heeft 

nazomer 2011 het voorontwerp ter inzage gelegen, 

ondanks het ontbreken van de goedkeuring van de 

provincie. 

Stichting Nibbik-Uit

Op 7 december 2011 wordt er een informatieavond 

belegd voor de bewoners.  Eveneens rond deze tijd 

komt men overeen dat Stichting Nibbik-Uit per ingang 

zal ook  de exploitatie van de Hoge Weide op zich 

nemen tot de nieuwe accommodatie een feit is. Dit zal 

Vanaf mei 2012 gaat de werving voor een horecapach-

ter van start en in die tijd komt ook de goedkeuring bij 

de provincie af van de Aro-commissie.

Begin van het jaar is de organisatiestructuur voor rea-

lisatie van het project opgezet en al snel daarna komt 

de mededeling dat we geconfronteerd worden met een 

overschrijding van 2 miljoen euro.

Er bestaat grote onzekerheid over de ondergrond en de 

bezuinigingen kunnen niet allemaal uitgevoerd worden. 
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Maar in juli 2012 worden de overschrijdingen op bijna 

onverklaarbare wijze teruggebracht tot een half miljoen. 

Toch wordt er rond deze tijd weer gesproken over het 

terugbrengen van de exploitatiesubsidie met de helft. 

Het is nog wel steeds crisis, maar er bestaat grote twijfel 

aan de wil dit project tot een goed einde te brengen. 

Ondanks alles wordt er doorgewerkt. In juli is er een 

bijeenkomst voor de aanwonenden van de Dorpsstraat 

en de Weidelaan. In november wordt  Ingenieursbureau 

Grontmij  geselecteerd voor de uitwerking terreinen 

openbare ruimte en architectenbureau BBHD voor het 

ontwerp van het gebouw.

Ook wordt, na een degelijke selectieprocedure, in 

december de intentieverklaring met Jan Schouten als 

horecapachter ondertekend. 

Aftrapbijeenkomst

Met veel enthousiasme wordt eind mei 2013 een ‘aftrap-

bijeenkomst’ gehouden, om in voetbaltermen te spreken. 

Hierin ontvouwt architect Dirk Vlaar zijn plannen.

uit de begroting voor 2014.

In augustus van dat jaar wordt door de gemeente een 

risicoanalyse gemaakt met behulp van informatie van 

de rekenkamer. Hierin worden het afnemend inwoner-

aantal en de vergrijzing meegenomen. Het hele project 

komt ondanks het vergevorderd stadium opnieuw in 

alle hevigheid ter discussie in de gemeenteraad.

Ondanks een aantal keren inspreken op de raadsbrede 

commissievergaderingen en het voorzien van informa-

tie aan de raad, blijft men toch heel kritisch. De om-

vang van het project staat opnieuw ter discussie. Men 

twijfelt of het derde voetbalveld nodig is, SEW moet dit 

met harde cijfers aantonen. Uiteindelijk valt in decem-

ber het besluit dat de ruimte van dit derde veld gere-

serveerd wordt als grasveld en dus niet als speelveld 

wordt aangelegd en ingericht. Hierbij vervallen meteen 

een tweetal kleedkamers. Bovendien zal de exploita-

tiesubsidie van de stichting in tien jaar tijd afgebouwd 

moeten worden tot nul.

Eerder in het jaar is het plan voor BSO al geschrapt van-

wege te weinig belangstelling. Ook valt in november het 

besluit dat het stadionnetje bij het oude voetbalcomplex 

verplaatst zal worden met zelfwerkzaamheid. De ge-

meente zal de vloeraanleg in de plannen meenemen. 

Half jaar verloren

Ondanks alle strubbelingen gaan de werkzaamheden in 

planontwikkeling gewoon door. In maart 2014 wordt 

in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatie 

gegeven voor belanghebbenden. Ongeveer 140 mensen 

bekijken de gezamenlijke presentatie van Menno Hes 

van de Grontmij en Dirk Vlaar van BBHD architecten.

Bij de overleggen tussen de gemeente en het bouw-

team ontstaat een groot meningsverschil over de wijze 

van aanbesteding. De gemeente is voor Construct en 

Build, het bouwteam wil traditioneel aanbesteden. Dit 

leidt tot ernstige vertraging. Het werk wordt pas in 

maart hervat na een stop van drie maanden. Dit is al de 

tweede stop, ook met de kwestie over het derde veld 

etc. was er een stop van een paar maanden. Dus bijna 

een half jaar verloren. Kort daarna is er de discussie of 

de sporthal opgedeeld moeten worden in twee maal 

de helft, of 2/3 - 1/3. Ook dit werkt vertragend.

Het blijkt elke keer opnieuw dat zo’n multifunctioneel 

project heel ingewikkeld  is en met democratische 

inbreng van de toekomstige gebruikers moeilijk te rea-

liseren. 

Er is heel lang onzekerheid geweest over een groot 

aantal nog niet in te schatten zaken. Bijvoorbeeld: Wat 

is de verwachting van het ruimtegebruik? Wat zijn de 

beheerkosten? Hoe gaat het straks met de energie en 

klopt de gebruiksprognose? Wat worden de onder-

houdskosten en voor wiens rekening komen die? En 

nog zoveel meer vragen. 

In de loop van 2014 is veel uitgekristalliseerd. Besloten 

is dat groot onderhoud en vervanging voor rekening 

van de gemeente komt. Daar staat tegenover dat de 

Toegang tot het terrein vanaf het erf van de familie Ursem. Hier 
ligt nu de toegangsweg.

Het terrein is uitgezet.
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stichting een marktconforme huur moet betalen. De 

meerkosten worden in de vorm van subsidie verwerkt. 

Er blijft echter een verschil van € 8000. Dit is het be-

drag dat meer aan subsidie ontvangen wordt dan de 

hoogte van de huur bedraagt. Met name dit onderdeel 

plus een aantal andere punten is inzet van de opdracht 

van de gemeenteraad tot bezuinigingen in de exploi-

tatie. De opdracht is afbouw van de bewuste € 8000 

jaarlijks, de inbreng van extra inkomsten vanuit een 

dorpsveiling, aanbestedingsvoordeel halen in interieu-

rinvestering, groot onderhoud anders en slim regelen. 

Ook hierover is uiteindelijk met veel moeite overeen-

stemming bereikt.

Plannen worden werkelijkheid

Na een aanbestedingsperiode komt in november 2014 

Van Kessel Sport en Cultuur als aannemer voor terrein- 

en veldwerk en de infrastructuur uit de bus. Omdat het 

traject bij het gebouw iets achterliep, moest Van Kessel 

ook het heiwerk voor het gebouw aannemen. 

De eerste paal ging de grond in op 16 december 2014 

om 16.00 uur. Start aanbestedingprocedure  gebouw is 

eind van het jaar. In februari 2015 is duidelijk dat Delfs-

ma Bouw uit Balk de laagste inschrijver is. 

De eerste gezamenlijke bouwvergadering tussen bouw-

team en terreinteam is op 11 maart 2015 waarna ook 

de bouwaannemer zijn werkzaamheden begint.

Dan volgt een bouwperiode van ruim een jaar met 

momenten waarop alles vlot verloopt, maar er zijn ook 

met veel momenten met tegenslag. Met name voor de 

terreinaanleg zijn de weersomstandigheden een lastige 

factor. Bovendien speelt de kwaliteit van de grond de 

aannemer parten. 

Ook bij het gebouw speelt de natte situatie een rol. 

Op de foto’s is het verloop van de bouw te zien. Aan 

de oplevering die gepland is op 1 juni 2016 is een 

maand uitgestel verleend. Ook nadien zijn er nog een 

aantal opleverpunten af te handelen. 

met een weekend vol gevarieerde activiteiten. Zicht-

baar wordt hoeveel verenigingen gebruik zullen maken 

van deze geweldige accommodatie. 

De sporthal is bestemd voor Handbalvereniging  West-

friesland SEW, Zaalvoetbal Cupido SEW, Gymnastiek-

vereniging SEW, Volleybalvereniging, Touwtrekvereniging 

Westfriesland en de Sint Nicolaasschool voor het be-

wegingsonderwijs. Tevens wordt de hal gebruikt door 

gelegenheidsteams. 

Bouw gezien vanaf de kerktoren.

De grondwerkzaamheden vangen aan. In korte tijd is met grote 
kranen het serene weiland veranderd in een zwartegrondmassa 
met ‘pruttige’ toegang.

De eerste palen staan in de grond. Veel palen in een slappe bodem. 

De vloeren worden gelegd.



Ten dienste van de sport is er een gecombineerde be-

heerruimte/wedstrijdsecretariaat, terwijl voetbalvereni-

ging SEW een eigen bestuurskamer heeft.

In de biljartruimte staan permanent drie biljarttafels die 

dagelijks gebruikt worden. Vaste gebruikers zijn Biljart-

vereniging NBC/Touché, Biljartvereniging De Sport en 

de biljartclub van de ouderensociëteit Nibbixwoud. Op 

andere tijden is hier ook Dartvereniging De Killerbies 

actief. 

De grote zaal is bedoeld voor evenementen als de 

nieuwjaarsreceptie, de carnavalsviering, de uitvoeringen 

van Toneelgroep Cunera, Fanfare Sint Gregorius en 

Balletvereniging Animo. De halve zaal, met spiegelwand, 

is de vaste repetitieruimte voor Animo. Verder vinden 

in een halve zaal bijeenkomsten plaats van de KBO, het 

Seniorenkoor Ons Genoegen en de ouderengym Meer 

Bewegen. Dit is tevens de gelegenheid voor bruiloften 

en partijen. 

Er is ook een intiemere ruimte, de huiskamer, beschik-

baar voor vergaderingen van bijvoorbeeld de dorps-

raad, maar ook voor bijeenkomsten van de hobbyclub 

en het KVG.

Het Grand Café is het hart van de accommodatie. Hier 

zijn bijeenkomsten van onder meer de Ouderensoci-

eteit. Het café doet ook dienst als sportkantine en er 

worden maaltijden geserveerd. 

De Stichting Nibbik-Uit heeft uiteraard een belangrijke 

stempel gedrukt op de ontwikkeling, maar ook in de 

toekomst zal men dat doen als huurder en exploitant 

van het complex. De horeca is daarin onderverhuurd 

aan Jan Schouten. Met zijn mensen heeft hij bij de start 

al zijn kwaliteiten getoond.
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Trap vanaf het A-veld naar terras en bestuurskamer.De wanden worden opgetrokken.

Terras in aanbouw.

De toneelzaal is hier nog 
helemaal kaal en leeg.



Overzicht vanaf het fietspad naar de Weidelaan.
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Het Grand Café is al aardig ingericht.

De Stichting heeft zich ook ingespannen de nodige sub-

sidies te verkrijgen, want mede door de steeds maar 

weer naar voren komende bezuinigingen resteerde er 

voor inrichting en afwerking niet veel geld meer. Deze 

acties zijn met behulp van Bureau Grote Oost bijzon-

der geslaagd.

Totaal is € 97.500,-- binnen gehaald: € 40.000,-- van het 

Oranje Fonds, € 40.000,--  van het VSB Fonds, € 5000,-

- van het Prins Bernhard Fonds en € 12.500,-- van de 

Rabobank. 

Hierdoor is er in het gebouw niets van bezuinigingen 

merkbaar. Bovendien kreeg de Stichting hierdoor de 

mogelijkheid buiten een speeltuin en jeu-de-boulesbaan 

aan te leggen. 

Zowaar een goed eind aan alles. Een mooi dorpscen-

trum voor vrijwel elke dorpsbewoner, van jong tot oud, 

dankzij de geweldige inspanning en vasthoudendheid 

van een aantal mensen over een periode van acht jaar. 

Met de wens dat heel veel mensen tot in lengte van ja-

ren van dit complex mogen genieten, sluit ik dit verhaal 

over een enerverende periode. 


