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KRIS VANHEE
KORTRIJK  I  Het idee van het Ie

perse  pretpark  Bellewaerde  om
een  zwemparadijs  te  bouwen,  is
nieuw voor wie betrokken is bij de
exploitatie van het nieuwe zwem
badcomplex  op  Kortrijk  Weide.
Dat zijn de stad Kortrijk en ont
wikkelaar  Lago  (vroegere  naam
S&R Group). Die laatsten grepen
onmiddellijk in.

‘In  ons  businessplan  hadden
we  rekening  gehouden  met  het
potentieel  aan  klanten,  niet  met
de komst van een zwemparadijs in
Bellewaerde’, zegt Tom Hillewaere
van Lago. ‘We verliezen daardoor
wellicht een aantal zwemliefheb
bers.  En  daarom  steken  we  in
Kortrijk een tandje bij.  In plaats
van  drie  glijbanen  maken  we  er

Nieuw zwembadcomplex als tegenaanval op zwemparadijs in Bellewaerde Ieper

Kortrijk Weide krijgt grootste 
zwemparadijs in provincie

Schepen Arne Vandendriessche, coördinator Sven Decaesstecker, schepen An Vandersteene en Tom Hillewaere van Lago bezochten de bouwwerf van het zwembad.  ©  Ludo  Ostijn

Als tegenzet op het 
voor 2019 geplande 
zwembadcomplex in 
Ieper, bouwt Kortrijk 
op Kortrijk Weide een
nieuw zwemparadijs 
met vijf glijbanen.

‘Er komen speciale 
parkeertarieven, 
maar we hopen 
dat niet 
alle 400.000 
bezoekers met
de auto komen’
AN VANDERSTEENE 
Schepen van Sport

Het nieuwe zwembad op Kort
rijk Weide kan je bezoeken tijdens
de  Open  Wervendag  op  6  mei.
Sven  Decaesstecker  komt  in
dienst  als  coördinator  van  de
Kortrijkse zwembaden voor Lago.
Hij is paralympiër en was nog aan
het werk als zwemmer in Rio. ‘Ik
ken dus de behoeften van de ge
bruikers’, zegt de Roeselarenaar.

vijf. Onze Kinderwereld zullen we
extra pimpen en ook de horecafa
ciliteiten zullen we uitbreiden.’

De extra kostprijs van dit alles
zal  één  miljoen  euro  bedragen.
Bovenop  de  32  miljoen  voor  het
Kortrijkse zwemparadijs betekent
dat een investering van 33 miljoen
euro voor het totale project.

Olympisch bad
Die  extra  kosten  maken  de

zwemtickets maximaal een halve
euro duurder. De Kortrijkse part
ner  Lago  exploiteert  binnenkort
trouwens  ook  zwembad  Lagae
plein in Heule en het open zwem
bad Abdijkaai. Tot de opening van
Kortrijk Weide blijven de huidige

tarieven bestaan.
De  huidige  zwembaden  Mag

dalena en Mimosa gaan dicht bij
de  opening  van  Kortrijk  Weide
eind dit jaar. Zwembad Magdale
na is aangekocht door de Kortrijk
se  hogeschool  Howest  en  zwem
bad Mimosa verdwijnt om ruimte
te maken voor het beoefenen van
gevechtssporten.

‘Ons  nieuwe  zwembad  is  een
meerwaarde voor de sportieve en
recreatieve  gebruiker’,  zegt  sche
pen  van  Sport  An  Vandersteene
(NVA).  ‘Het  olympische  bad  zet
Kortrijk  als  sportieve  stad  in  de
kijker. Door de afspraken met La
go  slagen  we  erin  het  zwembad
Abdijkaai vanaf 1 juni te openen.’

Goedkopere tarieven
‘Onze  nieuwe  tarieven  zullen

tot de goedkoopste van ons  land
behoren. Een fanatieke zwemmer
kan  voordelig  het  zwembad  ge
bruiken, de recreatieve gebruiker
zal wat meer betalen. Ook voor het
gebruik van de autoparking heb
ben we speciale tarieven, al hopen
we dat  een deel  van de  vierhon
derdduizend  bezoekers  per  jaar
met  een  ander  vervoersmiddel
komt’, zegt Vandersteene.

Sport én 
recreatiebad

●   03  jaar: gratis 
●   415  jaar: 7 euro
●   vanaf 16  jaar: 9,50 euro
●   student, 65plusser, persoon 
met beperking: 8,90 euro
●    10 beurtenkaart: 82 euro
●   parking: 3 euro (tot 4,5 uur) 
Inwoners buiten Kortrijk en 
Zwevegem betalen  iets meer, 
(maximum 10,40 euro)

Alleen sportzwembad
● Per zwembeurt: 2,9 euro
●  10 beurtenkaart: 27 euro
● 50 beurtenkaart op naam: 
99 euro (1,98 euro per beurt)
● 200 beurtenkaart op naam: 
250 euro (1,25 euro per beurt)
● scholen: 1,5 euro per kind
● clubs: 5,2 euro per baan; 
10 euro  in 50 meterbad
● Met Uitpas 80 procent 
● parking: 1 euro (tot 1,5 uur)
Inwoners buiten Kortrijk en 
Zwevegem betalen 3,10 euro 
per zwembeurt
* Prijzen onderhevig aan  index

Wat betaal je voor
je zwemplezier?

50 meterbad 
Wildwaterbaan van 

160 meter
5 glijbanen (waaronder 

Black Hole en Turbo)
Golfslagbad
Buitenbad met 

waterspeeltuin
 3 kinderbaden
 Warme lagune 

en wellness (twee sauna's en 
hammam)

Uitgebreide horeca
Kinderwereld voor de klein

sten

Wat krijg je 
voor je geld?


