
Buiten sporten – overzicht terreinen 
 

Beste clubs 

 

In dit document vinden jullie een overzicht van alle terreinen waar jullie gebruik van kunnen maken 

om buiten te trainen/sporten.  

1. Verharde terreinen 

2. Grasvelden 

3. Combinatie verharde terreinen en grasvelden  

Dit zijn voornamelijk openbare terreinen. Dit wil zeggen dat deze terreinen toegankelijk zijn voor 

iedereen. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende plaats heeft en er geen overbezetting is, 

vragen we jullie om het terrein als club wel aan te vragen via sport@zwevegem.be. Op die manier 

kunnen we overzicht behouden, betrokkenen inlichten over het gebruik van de ruimte, … 

Bij gebruik van de grasvelden, vragen we jullie om niet steeds op dezelfde plaats de oefeningen uit te 

voeren, maar om voldoende af te wisselen. Op die manier sparen we onze grasvelden.  
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1. Verharde terreinen 
1) Buiten terras conferentiezaal  

a. Wanneer er vergaderingen doorgaan in de conferentiezaal wordt er gevraagd om hier niet te trainen of om te trainen zonder lawaai.  

 

  



2) Transfo Zwevegem 

a. Deze verharde locatie is niet toegankelijk wanneer er evenementen doorgaan op die plek.  

 

  



3) Speelplaats Gemeenteschool Sint-Denijs 

a. Klein afdak aanwezig  

b. Afgesloten en niet openbaar, afspraken i.v.m. sleutel via sport@zwevegem.be  
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4) Site OC De Kappaert 

 

  



5) Speelplaats Groene Kouter 

a. Wanneer er vergaderingen doorgaan in de school wordt gevraagd om storend lawaai te vermijden (bv geen muziek, luidruchtige kinderen,… 

).  

b. Beschikbaar na 18 uur. 

c. Klein afdak aanwezig (kleine groep) 

d. Ondergrond zone A: grindgras, Ondergrond zone B: tegels (Voetbaldoelen aanwezig) 

 



6) Parking Centrum De Brug 

a. Enkel ter beschikking wanneer het terrein niet in gebruik is door de vaste gebruikers.  

b. Het betreft enkel het op de foto aangeduide deel waar geen wagens mogen parkeren. 

 



2. Grasvelden 
1) Groenzones achter gemeentepunt, omgeving Sportpunt 6. 

 



2) Voortuin Gemeentepunt Zwevegem 

a. Geen muziek toegelaten tussen 8.30 uur en 18 uur 

 

 



3) Voortuin OC De Spoele Otegem 

a. Wanneer er vergaderingen doorgaan in de cafetaria wordt gevraagd om storend lawaai te vermijden (bv geen muziek, luidruchtige 

kinderen,… ).  

 

  



4) Gemeentepark Zwevegem 

 

  



5) Terrein aan atletiekpiste 

a. Geen muziek afspelen wanneer er op hetzelfde momenten trainingen doorgaan van voetbal en atletiek.  

b. Twee voetbaldoelen aanwezig  

. 

  



6) Omgeving Ter Winckele 

a. Geen muziek toegelaten. Hou het hier rustig omwille van het woongebied.  

 

  



7) Milleniumpark Moen 

 

  



3. Verharde terreinen en grasvelden op één locatie.  
1) Speelplaats gemeenteschool Heestert / terreinen Chiro (schoolgebouw is niet te zien op de luchtfoto)  

a. Niet beschikbaar op zondag 

b. Niet tijdens de schooluren of tijdens school/Chiro-activiteiten 

 

  



2) Chiro Moen  

a. Niet beschikbaar op zondag 

b. Niet tijdens de schooluren of tijdens school/Chiro-activiteiten 

c. Twee basketbaldoelen aanwezig op verhard terrein  

 

  



3) Chiro meisjes Zwevegem 

a. Niet beschikbaar op zondag 

b. Niet tijdens de schooluren of tijdens school/Chiro-activiteiten 

c. Muziek niet toegelaten 

 

 

 



4) Sportcentrum Sint-Denijs  

a. Niet in het weekend en niet tijdens schietingen  

b. Tijdens de week ook mogelijkheid om gebruik te maken van de twee voetbalvelden mits reservatie via sport@zwevegem.be  
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