Enthousiasme over nieuw dorpshuis voert de boventoon'
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GARDEREN Een supermultifunctioneel gebouw, geschikt voor vergaderingen, feesten,
bijeenkomsten, kinderopvang, muziekrepetities en nog veel meer, en met daarin een sportzaal
geïntegreerd. Het nieuwe dorpshuis aan de Koningsweg in Garderen komt in beeld. Letterlijk. De
gemeente Barneveld presenteerde woensdagavond samen met Plaatselijk Belang Garderen de eerste
schetsontwerpen van het pand. Bijna honderd belangstellende Garderenen kwamen woensdagavond
de schetsen bekijken. ,,Enthousiasme voert de boventoon, Garderen is écht opgelucht dat het er nu
eindelijk van komt.''
Dat melden gemeentewoordvoerder Patricia van Putten en voorzitter Ton van Krevel van de
belangenvereniging. Zowel medewerkers van de gemeente als leden van de belangenvereniging
waren aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst in de kantine van bouwbedrijf Van de Kolk om reacties
te pijlen en aandachtspunten te registreren. ,,Bijna alle toekomstige gebruikers van het nieuwe
dorpshuis werden vertegenwoordigd en duidelijk was vooral het enthousiasme. We hebben de
afgelopen periode veel met elkaar gesproken en wensen geïnventariseerd, maar je ziet dat zo'n
proces pas echt gaat leven als je er de beelden bij hebt'', zegt Van Krevel.
LANDELIJKE UITSTRALING En die waren er woensdag. Bezoekers bogen zich over de tafels met
plaatjes van het gebouw en bekeken borden met tekeningen waarop de indeling van de ruimtes
zichtbaar werd. Vijf medewerkers van de gemeente waren aanwezig om de plannen toe te lichten.
Op de begane grond van het pand is ruimte voor een entree, een kleine bar, met daaromheen tal van
ruimtes in diverse afmetingen. Het wordt een licht gebouw met veel glas, natuurlijke materialen en
uitgevoerd in terrakleuren. Van Putten: ,,De bedoeling is dat het pand, ook gezien de locatie aan de
rand van het dorp, met een schuine kap een landelijke uitstraling krijgt.'' Duidelijk is dat het gebouw
vooral multifunctioneel moet zijn. ,,Overal kunnen deuren en wanden opengeklapt worden, zodat je
kunt variëren in grootte al naar gelang de behoefte'', zegt Van Krevel. ,,Zo is het gebouw geschikt
voor kleine vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook voor een behoorlijk feest of een
familiebijeenkomst. Je kunt er alle kanten mee op.''
AANTREKKELIJK Dat laatste maakt het nieuwe dorpshuis dan ook aantrekkelijk voor nieuwe
gebruikers die niet te vinden waren in het oude dorpshuis De Koepel aan de Putterweg. ,,Denk
bijvoorbeeld aan de twee zangverenigingen, maar ook de begrafenisonderneming. Met de
begraafplaats aan de overkant biedt het dorpshuis een prima gelegenheid om met nabestaanden een
kop koffie te drinken.'' Andere gebruikers zijn met name de Prins Bernhardschool met gymlessen in
de sportzaal, de oranjevereniging met vergaderingen en tal van activiteiten het jaar rond,
muziekvereniging Tot Ons Genoegen en Volleybalvereniging Garderen in de sportzaal. In het pand is
ook ruimte gereserveerd voor een kinderdagverblijf op de begane grond en ruilwinkel Shop4nop op
de eerste verdieping.
Achter het pand komt een parkeerterrein met dertig plekken. Bij bijvoorbeeld grotere evenementen
in het weekend kan gebruik gemaakt worden van parkeerruimte van het terrein van bouwbedrijf Van
de Kolk, dat achter het dorpshuis wordt gerealiseerd. Voor de ontsluiting van zowel het dorpshuis als
het bouwbedrijf komt er een nieuwe weg die, gezien vanaf het dorp, met een bocht achter het
dorpshuis langs loopt.

Het is een schetsontwerp. ,,De komende tijd is het van belang dat we toewerken naar een definitief
plan, dus inventariseren we de laatste aandachtspunten'', zegt Van Krevel. Enkele daarvan kon hij
woensdagavond vast noteren. ,,Zo moeten we nog even goed nadenken over beschikbare ruimte op
de zolder van het pand. We willen ervoor pleiten dat we nu op die manier bouwen dat hier over
enkele jaren makkelijk ruimte extra ruimte gerealiseerd kan worden zonder al te veel aanpassingen.''
Ook de uitstraling van het buitenterrein aan de kant van de Koningsweg verdient volgens hem nog de
aandacht. Er is ook gesproken over een goede verbinding voor fietsers en voetgangers richting het
dorp. ,,Verder begrijpen we van de gemeente dat het pand zo veel mogelijk energieneutraal moet
worden, maar is het nog even de vraag hoe dat gerealiseerd kan worden.''
ZAALVOETBAL EN BIBLIOTHEEK Vanuit de gemeente Barneveld benadrukt Van Putten het
enthousiasme uit Garderen. ,,Het is duidelijk dat dit plan nu leeft in het dorp, hier hebben we ons
ook als gemeente de afgelopen tijd voor ingespannen. De komende twee tot drie maanden zullen we
met elkaar toewerken naar een definitief ontwerp en zijn er nog enkele zaken waar we naar moeten
kijken. Zo is bijvoorbeeld geopperd in het pand ook zaalvoetbal te faciliteren en eventueel een
servicepunt van de bibliotheek.'' Ook het energieneutrale aspect moet verder uitgewerkt worden,
met ideeën over bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. ,,Verder moet ook de
exploitatievorm van het nieuwe gebouw nog duidelijk worden.''
De komende maanden wordt het bouwproces verder voorbereid, waarna de Barneveldse
gemeenteraad zich in juli buigt over het ontwerp bestemmingsplan. De verwachting is dat
ontwikkelaar Van de Kolk direct na de bouwvak kan starten met het project, zodat het nieuwe
dorpshuis met sportzaal na de zomer volgend jaar opgeleverd kan worden. Van Krevel: ,,We zien
ernaar uit, want hier hebben we zo'n vijf jaar naartoe geleefd. Deze ontwikkeling gaat een 'boost'
voor Garderen opleveren, daar ben ik zeker van.''

