
S&R Kortrijk - Zwevegem
een PPS-project voor en met

de gemeente Zwevegem en de stad Kortrijk 

presentatie 6 oktober 2016 – sportraad Zwevegem



inleiding: wat is PPS ?

• PPS = publiek - private samenwerking

• publiek: eisen zoals sportbad, tarieven school & club, ...

• privaat: toevoegingen recreatie, horeca, exploitatie, ... 

• DBFMO-overeenkomst voor 30 jaar

• Design: ontwerp door architecten & ingenieurs

• Build: bouw door aannemers bouw & techniek

• Finance: financiering door S&R via bank (lening)

• Maintain: bouwkundig en technisch onderhoud

• Operate: exploitatie of beheer = onthaal, administratie, poets, 

redders, aankoop goederen & energie, promotie, belastingen, verzekeringen, 
...



S&R Kortrijk - Weide



wat bieden wij de stad Kortrijk ?

• geïntegreerd gebouw als scharnierpunt Kortrijk-Weide

• doordachte inplanting in het park

• topsportbad 50 x 21 m met alle faciliteiten voor 
competitiezwemmen en waterpolo

• uitgebreid recreatiebad met sterk aanbod

• gezellig en toch ambitieus zwembad

• vergaderzaal, polyvalente zaal, VIP-lounge aan het bad

• brasserie Rest-eau-café met terras aan het plein én in 
het park, zomerbar aan buitenbad

• exploitatie bestaande baden Abdijkaai & Lagae
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lounge - inkom - horeca



grondplan - glv



topsportbad 50 x 21 m, 28°C

• alle faciliteiten voor wedstrijdzwemmen en waterpolo

– doorzwemponton

– twee beweegbare bodems van 0 tot 2 m diep

– drenkelingen detectie systeem

– onderwatervensters voor video opname: training, stijl, ...

– wedstrijdlijnen onder perron

• tribune met 300 zitplaatsen + 8 voor andersvaliden

• apart inzwembad op 30°C met 3 banen (Belswim)

• extra: gebruik golfslagbad als instructiebad

• 3 bergingen: 55 + 45 + 7 m2

• ruim voldoende kleedkamers: 16 groep (13 dubb. lockerrij)



configuraties 50 m bad

=> 3 oefenterreinen waterpolo tegelijkertijd





recreatiebad: sterk aanbod

• voor alle doelgroepen: baby’s, peuters-kleuters, jonge 
en minder jonge gezinnen, senioren, andersvaliden 
(advies Westkans, BOAS), genieters, actievelingen, ...

• gezellig én ambitieus tegelijk

• Kinderwereld met 3 verschillende baden (leeftijd)

• wildwaterbaan van 160 m lang (langste van België)

• golfslagbad

• glijbanen

• warme lagune met sauna en stoombad

• all weather buitenbad: alle dagen/jaar open

• toegankelijk voor andersvaliden via hellend vlak



configuratie recreatiebad



recreatiebad - zicht op park



Rest-eau-café®

• eigen exploitatie horeca om 
problemen met concessies 
(externen) te vermijden

• degelijke brasseriekeuken

• 3 terrassen: 

– aan het inkomplein

– in het park

– bestaande verharding

• zomerbar aan buitenbad

• zicht op het evenementenplein, 
de baden en de parkomgeving



extra ruimtes

• VIP-lounge

– recepties, events, VIP-
ruimte bij events en 
wedstrijden, ...

– zicht op het 50 m bad

– zicht op het inkomplein

• vergaderzaal met zicht op het evenementenplein

– vergaderingen, lessen, wedstrijdsecretariaat, ...

• polyvalente zaal met zicht op het evenementenplein

– droogtraining zwemclubs, groepslessen, vergaderingen, 
events, recepties, ...



terras & ‘parkbar’



S&R Zwevegem



wat bieden wij de gemeente Zwevegem ?

• mooi gebouw geïntegreerd in de volledige sportsite

• multifunctioneel sportbad 25 x 25 m met alle 
faciliteiten voor competitiezwemmen, duiken, 
synchroonzwemmen, onderwaterhockey, ...

• familiebad met Kinderwereld, warme lagune en sauna

• Rest-eau-café® met ruim terras

• fitness met extra danszaal en spinningzaal

• sportieve invulling van Sportpunt 2: sporthal, dans, ...



inplanting



kwaliteitsvolle architectuur







compleet sportaanbod

• multifunctioneel sportbad 25 x 25 m, 28°C

– vaste diepte van 2 m over de helft van de oppervlakte

– beweegbare bodem van 312 m2 van 0 tot 3 m verstelbaar op 
elke diepte: instructie: duikers, synchro, ...

– drenkelingen detectie systeem

– onderwatervensters voor video opname: training, stijl, ...

– grote berging (47 m2) + 5 extra bergingen voor 5 duikclubs

• voldoende ruimte voor droogtraining (Red Cord, ...)

• tribune met 110 zitplaatsen (+ 35 ‘nat’)

• 8 groepskleedk. met dubbele lockerrij = 12 klassen

• andersvaliden: lift, bew. bodem, opleiding (BOAS), ...



grondplan - glv





gezellig familiebad

• kinderwereld: baby’s, peuters, kleuters, kinderen

• warme lagune

• 34°C (goedgekeurde afwijking volksgezondheid)

• sauna

• zwemmersterras

• volledig toegankelijk voor andersvaliden (o.a.hellend vlak, ...)

• 24 individuele kleedkamers, 5 familie kleedkamers, 1 
andersvalide kleedkamer

• 110 lockers



S&R fitness

• hedendaags concept met nadruk op ‘fit en gezond’

• alle doelgroepen: vrouwen, mannen, beginners, 
senioren, atleten, ...

• kwaliteitsvolle toestellen

• 3 ruimtes: fitnesszaal (407 m2), spinningzaal (105 m2) 
en danszaal (124 m2) en aparte berging (56 m2)

• aparte kleedruimtes

• zicht op sportbad en naar buiten

• combitickets met zwembad mogelijk (‘natte’ trap)

• aparte balie op eerste verdieping



configuratie fitness





Rest-eau-café®

• eigen exploitatie van de horeca om problemen met 
concessies (externen) te vermijden

• lounge corner van 110 m2 met 50 zitplaatsen

• zicht op de baden en de omgeving

• brasseriekeuken

• ruim terras



Sportpunt 2

• sporthal

• danszalen

• bergingen voor sporthal blijven 
behouden



elke dag open voor publiek

• van ‘s ochtends tot ‘s avonds

• baantjeszwemmen ALTIJD mogelijk voor publiek

• alle clubs en scholen kunnen in het bad terecht, er is 
zelfs marge voor groei

• clubs kunnen na publieke uren verder trainen

• publieke openingsuren (idem Kortrijk):

• * zaterdag: publieke uren sportbad tot 18u ifv. waterpolowedstrijden (enkel Kortrijk)

publieke
openingsuren

ma, wo, vr di, do za zo

schooldag 8.30 – 22.00 7.00 – 22.00 10.00 – 20.00* 9.00 – 18.00

vakantiedag 10.00 – 22.00 10.00 – 22.00 10.00 – 20.00 9.00 – 18.00



democratische tarieven

• bestekvoorstel voor 
scholen (1,5 €) en clubs 
(5 € per baanuur 25 m & 
10 € per baanuur 50 m) 
gerespecteerd

• democratische tarieven 
voor publiekzwemmen

• niet-inwoners betalen 
aanzienlijk meer

*tienbeurtenkaart

sportzwemmen*

0 – 3 gratis

4 – 12, 65+ 2,00 €

13 – 25 2,40 €

26+ 2,70 €

andersvaliden/kansar
men

2,00 €

sport- en 
recreatiewemmen*

0 – 3 gratis

4 – 15 3,60 €

16+ 4,50 €

studenten 16-25j, 65+, 
andersvaliden

4,00 €



Kortrijk-Zwevegem: complementaire baden

• S&R Zwevegem

– 25 m wedstrijdbad

– familiebad altijd open

– voor clubs met nood aan diepte: duiken, synchro, ...

• S&R Kortrijk-Weide

– 50 m wedstrijdbad en apart inzwembad

– uitgebreid recreatiebad na schooltijd, weekend, vakantie

– voor clubs met nood aan 50 m banen / groot bad: zwemmen 
en waterpolo

• tarieven op elkaar afgestemd (zelfde sporttarieven)





sterke structuren

NATIONAAL

Centrale sturing en ondersteuning

• Algemene coördinatie

• Financieel

• Operationeel

• Marketing

• HRM

• Facilitaire ondersteuning
+ Architecten



sterke structuren

LOKAAL

Organisatie en uitwerking

Centrum-
manager

Centrum-
coördinator

Lesgevers * Redders
Poets-

medewerkers

Administratief 
verantw.

Onthaal-
medewerkers

Horeca-
manager

Zaal-
medewerkers

Keuken-
medewerkers



communicatie en participatie

VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE OPSTARTFASE EXPLOITATIEFASE

Gunning Start werf Laatste inzwemmoment Start overlegcomités

Opstart buurtwerkgroep Eerste steenlegging Openwervendag Kennismaking stadsdiensten Gemeenteraadscommissie

Kennismaking scholen en clubs

Toelichting scholen en clubs Ambassadeursnetwerk Overleg met clubs en scholen

Inspiratiebezoeken Officiële opening

Informeren huidig zwembadpersoneel

Informatiesessie beleidsmensen en personeel Openingsweekend publiek

1. Voorbereidingsfase

2. Uitvoeringsfase

3. Opstartfase

4. Exploitatiefase



communicatie en participatie

VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE OPSTARTFASE

- toelichting project en kennismaking - ambassadeursnetwerk

- opvragen noden clubs

- uitnodiging laatste inzwemmoment (selectie)



communicatie en participatie

OPSTARTFASE EXPLOITATIEFASE

- wegwijs in de nieuwe infrastructuur - inplannen vragen clubs

- uitnodigen en participatie openingsweekend - bijsturing doorheen het jaar

- specifiek contactpunt

- samenwerking bij wedstrijden, events, …



timing opening zwembaden

• zwembad + fitness Zwevegem: zomervakantie 2018

• zwembad Kortrijk-Weide: Kerstvakantie 2018

• Sportpunt 2 Zwevegem: voorjaar 2019



VRAGEN ?

S&R Group bedankt jullie voor de aandacht !
Bernard.vanzeebroek@sr-group.be

Tom.Hillewaere@sr-group.be

mailto:Bernard.vanzeebroek@sr-group.be
mailto:Tom.Hillewaere@sr-group.be

