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Nieuwe Olyn1piabad wordt top
BRUGGE C }\Jog een klein jaartje

EN WAT

en het is zover : dan kunnen we
met zijn allen gaan zwemmen in het
nieuwe olympische zwembad in
Brugge. Of gewoon een beetje in het
water gaan stoeien, want het wordt
zowel een sport- als een recreatiebad. Met alle mogelijke snufjes en
fun, daar staat de S&R Group borg
voor.

KOST HET?
• De geraamde kostprijs van dit nieuwe
zwembadcomplex
bedraagt 30 miljoen
euro, btw niet inbegrepen. Dit bedrag
wordt dus neergeteld
door de S&R Group,
die de bouwheer én
de uitbater is.

Een eigentijds zwembad bouwen en dat dan ook
nog eens rendabel gaan uitbaten is op vandaag
immé:s specialistenwerk, en daarom gingen het
provinciebestuur en de stad Brugge in zee met
S&R Group als privépartner. De groep kan op
het gebied van zwembaden en sportbillen al
heel wat referenties voorleggen.
AL 75.000 MANUREN
De werken zijn een klein jaar geleden van start
gegaan en nu is de ruwbouw zo goed als af. In
het imposante blok steekt maar liefst 9.000
kubieke meter beton en 800 ton staal voor de
wapening. Per werkdag waren er gemiddeld 60
arbeiders aan de slag, wat neerkomt op 75.000
werkuren. In april is ook gestart met de constructie van de dakstructuur, in gebogen spanten met een lengte van 40 meter. Het dak van
5.000 vierkante meter moet helemaal waterdicht
zijn tegen vrijdag 18 juli.
Ondertussen is men ook al aan het buitenschrijnwerk bezig, en na de bouwvakantie gaan
de aannemers van start met de gevelbepleistering, de gevelbeplating en de tegelwerken, goed
voor maar liefst 7.000 vierkante meter. De omgevingswerken zijn voorzien vanaf december.
Het nieuwe olympische zwembad, dat is opgetrokken tussen het bestaande bad en het Jan
Breydelstadion, zal kunnen worden bereikt
langs zowel de Doornstraat als de Kon. Leopold
III-laan.
TWEE VLEUGELS
Het bad staat open voor zowel de sporter als de
recreant, en ook groepen, clubs en scholen
zullen er komen zwemmen. De sportieve vleugel wordt gevormd door een bad met olympische afmetingen (banen van 50 meter), dat met
een beweegbare wand in het midden en beweegbare vloeren naar hartenlust geheel of

• Daar bovenop komt
nog de buitenaanleg :
groen en parking :
2,1 miljoen euro,
btw niet Inbegrepen.
Deze kosten zullen
door de Provincie
West-Vlaanderen
worden gedragen.

Een grote kraan heeft
net de meiboom geplaatst op het torentje
van de waterglljbanen.
Op de voorgrond
poseert de werflelding
met, In het mldden
vooraan, de gedeputeerden Bart Naeyaert
en Carl Vereecke
namens de Provincie,
en schepen Annlck
Lambrecht met burgmeester Renaat Landuyt namens de stad
Brugge. (Foto BP)

Recreatiegedeelte wordt
echt subtropisch zwemparadijs

gedeeltelijk kan worden omgeturnd volgens de
noodwendigheden.
Het recreatieve gedeelte is noch min noch meer
een subtropisch zwemparadijs, met een ruime
waaier aan mogelijkheden voor alle leeftijden,
ook de allerkleinsten : golfslagbad, wûdwaterbaan, kinderbad, waterspeeltuin, en een warme
lagune met sauna en stoomhut. Een hoge duikplank komt er niét, maar wel een waterglijbaan.
Om te beginnen één : een bandenglijbaan, maar
het is de bedoeling dat er met verloop van jaren
af en toe nog eens een nieuwe glijbaan bijkomt,
zo blijft het bad aantrekkelijk.
HONGER EN DORST
Er is natuurlijk ook een cafetaria en zelfs veel
meer dan dat: om te beginnen is er het eigenlijke rest-au-café, op twee niveaus en met uitkijk
op het sportbad, waar je alles kan krijgen : van
het zakje chips tot de restaurantrnaaltijd met
alles erop en eraan. Er komt ook een staande
bar in het recreatiebad, plus een kindeifees9esbar, die je kan afhuren als je een verjaardagsfeestje met waterpret wil. Buiten naast het recreatiebad komen er ook een speeltuin en een
ligweide, maar een openluchtzwembad is daar
(vooralsnog) niet bij. (JRE)
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• JULI 2013 : start
van de grondwerken
• 8 NOVEMBER
2013 : offlclele
eerstesteenlegging
• 4 JULI 2014 :
plaatsing van de
meiboom
• 18 JULI 2014 :
ruwbouw afgewerkt
• 1 APRIL 2015 :
sluiting huidige
Olymplabad en
sloop
• 15 JUNI 2015 :
lngebruikname
van het nieuwe
Olympische bad

• Het is de bedoeling
al dat moois en leuks
aan te bieden aan
democratische prijzen. Wie enkel maar
het sportbad gebruikt, zal maximum
3 euro (dagprijs)
betalen, wie daar ook
de vleugel van het
subtropisch zwemparadijs bij wil maximaal
8,40 euro (dagprijs).
Maar het kan ook
een stuk minder zijn,
want er zijn heel wat
speciale tarieven
voor bepaalde leeftijden of groepen, en
er zullen ook heel
wat abonnementsformules zijn.
En alhoewel het bad
in Brugge staat, is het
toegankelijk voor
inwoners van héél de
provincie, aan dezelfde prijzen.
• Om deze prijszetting mogelijk te maken, zullen de provincie West-Vlaanderen
(70%), de stad Brugge (16%) en het
Vlaamse Gewest
(14%) samen 30 jaar
lang een bedrag van
2,3 miljoen euro
Qaarlijks te indexeren)
uitkeren aan de S&R
Group, als beschlkbaarheldsvergoedlng.

Zo zal het nieuwe zwembad eruit zien

Sportbad in olympisch formaat

Dit wordt de hoofdingang van het nieuwe zwembad. Georiënteerd naar de
Doornstraat toe, waar er een parking komt voor 250 wagens en een stalling voor 170 fietsen, mooi Ingekleed in het groen, mét een waterpartij.
Andersvaliden zullen tot vlak bij het gebouw kunnen rijden, waar ze speciale parkeerplaatsen hebben en vla een hellend vlak en een lift naar speelale
kleedkamers zullen kunnen.

Zo zal het sportbad eruitzien : 50 bij 25 meter, en met een inzinkbaar ponton met doorzwemgedeelte, dat het bad in verschillende delen kan opsplitsen. Twee beweegbare bodems zorgen voor diverse waterdieptes, die
perfect aansluiten bij de noden van de clubs, de scholen en de zwemacademie voor de kleintjes. Onder de tribune met 500 plaatsen bevinden zich
de groepskleedkamers, tien in totaal. Er zijn ook drie gezlnskleedkamers.

• Dit nieuwe bad
komt tegemoet aan
de grote vraag naar
zwemwater in de
regio Brugge :jaarlijks worden 90.000
schoolzwemmers,
25.000 clubzwemmers en 340.000
recreanten verwacht.
(JRE)

