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Laga heeft de afgelopen jaren een 
ongelofelijke groei doorgemaakt en bij 
deze groei horen ook professionele 
faciliteiten. Er zijn plannen gemaakt 
in 2007 om de ruimte die het huidige 
gebouw biedt optimaal te benutten, 
maar met 640 leden moet er extra 
oppervlak bijkomen. 

Het tekort aan ruimte is te merken in 
met name de dames kleedkamer. Er is 
een grote aanwas aan dames waardoor 
een kleedkamer van een kleine 8 m² niet 
voldoet. Ook is er grote behoefte aan 
een aparte ergometer ruimte, momenteel 
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van de loodsruimte door ergometers te 
plaatsen in een van de loods gangen. Tot 
slot wordt er 2 keer per week een maaltijd 
voor 150 man bereid in een keuken die 
voor zulke aantallen ver onder de maat is. 

“LAGA moet 
uitbreiden!”

Laga moet uitbreiden en heeft allereerst 
gekeken naar het zogeheten CWI 
gebouw, een leegstaand kantoorpand 

40 meter lopen van de poort van Laga. 
Optimaal voor boten opslag en een 
overvloed aan ruimte voor andere 
faciliteiten waaronder de mogelijkheid 
voor topsport woningen.  Helaas waren 
er al onderhandelingen in gevorderd 
stadium tussen de gemeente en een 
projectontwikkelaar toen Laga zich de 
potentie van dit gebouw realiseerde. 
Laga heeft alsnog geprobeerd het pand 
te bemachtigen maar het mocht niet 
baten. Dit plan is nu afgeketst en Laga 
moet op zoek naar andere manieren om 
oppervlakte te winnen. De enige kant 
waar naar uitgeweken kan worden is 
richting het noordoosten. Een stuk gras 
in het verlengde van het Laga terrein 
bied veel mogelijkheden. Met deze 
‘”punt” zou Laga het oppervlak hebben 
om een extra gebouw te plaatsen waarin 
een botenloods en een ergometer 
ruimte gevestigd kunnen worden. Over 
het bemachtigen van deze “punt” is 
gesproken met de gemeente en dit met 
een goed resultaat. De gemeente is erg 
positief over de ontwikkelingen van Laga 
en heeft de grond toegezegd voor het 
plaatsen van een loods. Vervolgens is 
gesproken met de welstandscommissie, 
het orgaan van de gemeente dat advies 

geeft over bouwvergunningen, en daar 
zijn de voorlopige verbouwingsplannen 
ook erg positief ontvangen.  
Nu Laga deze grond kan bemachtigen 
is het natuurlijk hoog tijd om met 
een ontwerp daadwerkelijk het 
vergunningentraject te gaan bewandelen. 
Het ontwerp is een complexe opgave; 
een monumentaal pand complementeren 
met een moderne aanbouw die optimaal 
gebruik maakt van het oppervlak is erg 
lastig. 

“De gemeente is 
erg positief over 
de ontwikkelingen 
van Laga.”

Het vergunningentraject is al ingezet en 
is te vergelijken met een trein die door 
onafgebroken doorraast. Het eindstadium 
- een aanbouw die aan al Laga’s 
behoeftes voldoet -  is nog niet in zicht, 
maar de route is uitgestippeld en de trein 
is op snelheid!


