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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





waarvoor staat S&R Group ?

• wij streven naar duurzaamheid

• materiaal- en productkeuze

• relaties: partners, klanten, personeel

• wij bieden het ideale sportbad maar ook een dagje 
vakantie vlakbij

• voor iedereen: van sporter tot recreant, van jong naar 
minder jong

• in alle weersomstandigheden

• in alle veiligheid



S&R Zwevegem



totaalpakket voor 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 zaal voor groepslessen en 
spinningzaal

• sportieve invulling van Sportpunt 2: sporthal, dans en 
behoud huidige sporthalfunctie



inplanting



kwaliteitsvolle architectuur









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



gezellig familiebad



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 zaal voor groepslessen (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





Sportpunt 2

• Extra 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



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)



timing opening zwembaden

• zwembad + fitness Zwevegem: zomervakantie 2018

• zwembad Kortrijk-Weide: Kerstvakantie 2018

• Sportpunt 2 Zwevegem: voorjaar 2019



VRAGEN ?

Tot binnenkort !
Bernard.vanzeebroek@sr-group.be

Tom.Hillewaere@sr-group.be
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