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Heiveld breidt uit met 44 schietbanen 
Heiveld investeert 1,7 miljoen euro in schietcomplex en vijf padelterreinen 

Vandaag om 02:00 door erik van eycken Mail  

SINT-KATELIJNE-WAVER  

De subsidies die Muyters toekent voor Heiveld in Sint-Katelijne-Waver worden geïnvesteerd in de 

aanleg van vijf padelterreinen en de opfrissing van enkele hallen. Het grootste deel gaat naar een 

nieuwbouw voor maar liefst 44 schietbanen.  

Heiveld breidt stevig uit en ziet er tegen eind volgend jaar bijgevolg helemaal anders uit. Er komen vijf 

padelterreinen, waarvan twee overdekt. Padel is een mix van squash en tennis. Schutters kunnen dan weer 

over een jaar in een grote nieuwbouw met twee verdiepingen terecht. “Er komen in totaal 44 schietbanen, 

deels 50 meter, deels 25 meter lang. We integreren ook banen voor karabijnschutters”, zegt eigenaar Bart 

Meynendonckx.  

Tekort aan schietbanen  

De subsidies zijn mooi meegenomen. “We overlegden op het kabinet van de minister. Ook daar werd 

beaamd dat er een tekort is aan schietbanen in Vlaanderen. Een deel van de 1,7 miljoen euro die we 

investeren bestaat uit eigen middelen, deels wordt er geleend en tenslotte genieten we van de subsidies”, licht 

hij toe.  

De banen worden in eerste instantie in gebruik genomen door Schietclub PSKM uit Mechelen (Politie 

Schutterskring Mechelen) en SKW (Schutterskring Klein-Willebroek). Heiveld en PSKM richtten voor de 

bouw zelfs Heiveld NV op. “We zijn erg blij met de oplossing”, zegt PSKM-ondervoorzitter Bjorn Rabiot. 

“In de provincie Antwerpen is er een groot tekort aan schietbanen. Maar liefst 42.000 mensen hebben een 

vergunning voor slechts 28 locaties. Onze club telt 230 leden, Klein-Willebroek ongeveer evenveel. De 

banen zullen dus intensief worden gebruikt.” De club moest noodgedwongen de oude schietlocatie in Den 

Ouwen Dok in Mechelen verlaten door de werken op de site en ‘schiet’ voorlopig bij Zilverberg in Kontich. 

“Ook daar kampen we met een capaciteitsprobleem”, luidt het.  

Geluidsstudie  

Heiveld liet inmiddels een geluidsstudie uitvoeren en is startensklaar. “Eerstdaags hakken we de knoop door 

welke aannemer de opdracht krijgt”, kondigt Meynendonckx aan. De geluidsstudie was ook voor 

burgemeester Kristof Sels (N-VA) een voorwaarde om de vergunning af te leveren. “Er wordt degelijk 

geïsoleerd”, benadrukt hij. Na de isolatie komt er slechts 36 decibel vrij.” 

De samenwerking tussen gemeente en Heiveld verloopt erg vlot. “Binnenkort installeren we ook 

binnenpetanquevelden in Heiveld. De omnisportzaal en de gevechtssportzaal gebruiken we al en dienen als 

alternatieven voor Leyland”, zegt Kristof Sels. De uitbreiding van de club past volgens de burgemeester 

binnen het huidige ‘Sport voor iedereen’-beleid. “Een aantal verenigingen moet door de uitbreiding niet uit 

onze gemeente vertrekken, een pluspunt dus.”  

De bouw van het nieuwe schietsportgebouw gaat van start zodra er een aannemer gevonden is. De hal moet 

over een goed jaar klaar zijn. De vijf geplande padelterreinen zijn klaar tegen maart 2018.  
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