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Intergemeentelijk zwembad 
Sportoase Schiervelde 
Roeselare opent deze zomer

Zowel vanuit de verenigingen, scholen, als individuele sporters, stelde 
stad Roeselare een stijgende vraag naar zwemwater vast, zowel lokaal 
als bovenlokaal. De toestand en de uitrusting van het huidig stedelijk 
zwembad Spillebad voldeed niet meer. Daarom nam Stad Roeselare in 
haar Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 het engagement op om op 
de site Schiervelde een attractief recreatiedomein uit te bouwen met 
inbegrip van een eigentijds zwembad. In 2015 startte de aanbeste-
dingsprocedure en in september 2016 werd de PPS-opdracht gegund. 
Groep Sportoase werd aangesteld voor het ontwerp, de bouw, finan-
ciering, onderhoud en exploitatie van het nieuwe multifunctionele 
sport- en recreatiecentrum.

Projectgebied Schiervelde

De site Schiervelde werd door 
het Behoeftenonderzoek Sport-
infrastructuur (Idea Consult, 
2013), het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan en een marktverken-
ning aangeduid als de ideale locatie 
om een recreatiedomein met een 
eigentijds zwembad uit te bouwen. 
De site is centraal gelegen en goed 
bereikbaar aan de ringweg voor 

eigen inwoners en inwoners van de 
omliggende gemeenten. Een extra 
troef is de oriëntatie op de groene en 
recreatieve ‘Mandel’-parkstructuur. 
Via urban design en planning wordt 
de volledige site logisch en aan-
trekkelijk gereorganiseerd, zodat 
interactie mogelijk wordt tussen de 
verschillende elementen op de site 
(voetbalvelden, tennisvelden, MTB-
parcours, catering, indoor- en out-
doorrecreatie, parking …).  

Michaël Schouwaerts
operationeel directeur Sportoase

info@sportoase.be
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Door een eigentijds zwembad toe te 
voegen aan de site, creëert Roeselare 
een volwaardige multidisciplinaire 
sportsite waar zowel recreatieve, 
competitie- en topsporters hun 
sportbehoeften volledig kunnen 
invullen. Cross-overs tussen ver-
schillende sportdisciplines kunnen 
leiden tot nieuwe creatieve geza-
menlijke projecten. Tegelijk kan de 
expertise onder meer in opleiding en 
begeleiding van (jonge) (top)spor-
ters worden versterkt en gedeeld.  

Design, Build, Finance, 
Maintain & Operate 

Om het vraag-, beschikbaarheids- en 
bouwrisico tot een minimum te her-
leiden, was een DB(F)MO-constructie 
in samenwerking met een private 
partner (PPS-constructie) de meest 
aangewezen formule. 

De exploitatie- en investeringskost 
wordt via een jaarlijkse beschik-

baarheidsvergoeding door de stad 
aan de private partner gefinan-
cierd. Aangezien die private part-
ner ook aangeduid wordt als exploi-
tant wordt al vanaf de ontwerpfase 
gedacht in termen van efficiëntie, 
uitbating en onderhoud. De stad 
bepaalt de krijtlijnen en de doelstel-
lingen (het verplicht programma), 
de privésector brengt zijn expertise 
en flexibiliteit in zodat het zwem-
bad tegen minimale kosten kan wor-
den gerund. Life Cycle Cost Analyses 
toonden immers aan dat een zwem-
bad dat enkel baantjeszwemmen 
aanbiedt doorgaans het duurst is. 
Het basisprogramma wordt dus aan-
gevuld met onder andere recreatieve 
elementen zodat ook een regionaal 
recreatief publiek wordt aangetrok-
ken. Dit zorgt voor een economische 
en maatschappelijke haalbaarheid 
en draagvlak op korte en lange ter-
mijn. Door de expliciete keuze voor 
DB(F)MO krijgt de aanbestedende 
overheid op lange termijn (contrac-
tuele) zekerheid over de kwaliteit 
van het gebouw en de garantie voor 
de exploitatie. Door het aanduiden 
van een externe partner met exper-
tise in deze sector wordt het bouw- 
en exploitatierisico voor de publieke 
partner tot een minimum herleid. 

De bouw van een zwembad is een 
multidisciplinaire aangelegenheid 
die een grote deskundigheid vereist. 
Zowel op bouwkundig-technisch, 
juridisch als financieel vlak was de 
inbreng van externe expertise nood-
zakelijk. De stad liet zich in deze pro-
cedure bijstaan door Rudi Neirynck, 
Dirk De Keuster en Hugo Brackenier 

Roeselare, Hooglede, Izegem, 
Ledegem, Meulebeke en Staden 
zetten samen in op een gevarieerd, 
complementair en bovenlokaal 
aanbod van zwem- en waterrecreatie

INVESTERING // 
€ 19,6 miljoen 

DUUR EXPLOITATIE // 
30 jaar

OPENING // 
27 augustus 2018

BOUWTEAM // 
Sportoase, Groep Van Roey, 
Engie Cofely, LD-architecten,  
VK Engineering

Sportoase Schiervelde 
Roeselare
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(Arch & Techo) die de projectver-
eniging Samenwerkingsverband 
Schiervelde vormden om de Stad 
door het volledige traject te loodsen.

Sport Vlaanderen steunt 
intergemeentelijke 
samenwerking 

Roeselare diende in december 2016, 
in samenwerking met de gemeen-
ten Hooglede, Izegem, Ledegem, 
Meulebeke en Staden een subsidie-
aanvraag in bij Sport Vlaanderen 
voor de projectoproep bovenlokale 
sportinfrastructuur. De subsidie-
aanvragen werden beoordeeld en 
in april 2017 werd de samenwerking 
beloond met een subsidie van € 
888.000 voor het nieuwe zwembad 
op site Schiervelde. De samenwer-
kende gemeenten willen uitdruk-
kelijk inzetten op een gevarieerd, 
complementair en bovenlokaal aan-
bod van zwem- en waterrecreatie in 
de regio. De strategie van een net-
werkmodel, in tegenstelling tot een 
concurrentieel model, garandeert 
een betaalbaar en gedifferentieerd 

aanbod voor de regio. De samenwer-
king wordt geconcretiseerd in een 
intergemeentelijke samenwerkings-
overeenkomst tussen de gemeenten 
waarbij inwoners van de deelne-
mende gemeenten aan ‘inwonersta-
rief ’ kunnen zwemmen. 

Keuze voor Sportoase 

De beslissing om met Sportoase in 
zee te gaan gebeurde op basis van 
diverse technische, financiële en 
kwalitatieve criteria: de technische 
en architecturale kwaliteit van het 
voorgestelde zwembadcomplex, de 
kwaliteit van de programmatorische 
invulling van het zwembad, en een 
financieel criterium (algemene wer-
kingssubsidie, garanties en financi-
ele zekerheden, investeringswaar-
den en winstdeling).

Sportoase Schiervelde zal voor 
iedereen wat te bieden hebben. 
Sportievelingen, zowel individueel 
als in school- en clubverband zullen 
er terecht kunnen voor het beoe-
fenen van allerlei sporten in een 

In het sportbad zijn 
altijd minimaal twee 

banen beschikbaar 
voor de individuele 

bezoeker
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polyvalent en multifunctioneel pro-
gramma, afgestemd op de verschil-
lende doelgroepen met scherpe all-
inprijzen en ruime openingsuren. 
Het zwembad zal maximaal open 
zijn: 362 openingsdagen per jaar, 7u 
tot 22u op weekdagen en 8u tot 18u 
op feestdagen en in weekends.

In harmonie met de 
Mandelvallei 

De site Schiervelde wordt opge-
splitst in twee delen: de noorde-
lijk gelegen open groenstructuur 
van de Mandelvallei en de zuide-
lijke volledig verharde parkeerzone 
met expogebouw. De inplanting van 
het nieuw zwembadcomplex fun-
geert als een overgang en verzacht 
de grens tussen zacht en hard. In 
het westelijk deel van de site wordt 
een nieuwe, aparte parking voor de 
zwembadbezoekers geïntegreerd. 

De landschappelijk waardevolle 
context van de Mandelvallei en de 
waardevolle vergezichten vormen 
het vertrekpunt van het gebouwont-
werp. De opzet is om het zicht (en 

Afmetingen
Vloeroppervlakte kelder 576 m²
Vloeroppervlakte gelijkvloers 2.935 m²
Vloeroppervlakte verdieping +1 2.463 m²
Vloeroppervlakte verdieping +2 542 m²
Totale bruto vloeroppervlakte  6.516 m²

Fitness
Oppervlakte fitness 266 m²

Groepslessenzaal
Oppervlakte Groepslessenzaal 100 m²

Indoor cycling
Oppervlakte Indoor cycling ruimte 75 m²

Brasserie
Oppervlakte 200 m²
Oppervlakte van het terras 260 m²

Sportbad
Afmeting 25 x 21 m
Oppervlakte 525 m²

Instructiebad
Afmeting 12,5 x 8 m
Oppervlakte 100 m²

Sportoase Schiervelde Roeselare
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het licht) volop in de zwembadbe-
leving binnen te brengen. Langs de 
twee zijden van het gebouw komt 
een groot raam dat het uitzicht let-
terlijk omkadert en naar binnen 
brengt. ‘Sportcanvas’ als vitrine 
naar de ring, ‘recreatiecanvas’ als 
versterking en landmark binnen de 
recreatieve structuur van de Mandel. 
Het buitenterras, een functioneel 
verlengstuk van het programma bin-
nen, fungeert als de derde kader en 
trekt de aandacht van de bezoeker 
op de natuurlijke schoonheid van de 
Mandel.

Voor alle gevels is gekozen voor 
een gesloten houten bekleding met 
verticaal latwerk. Hout is het uit-
gesproken gevelmateriaal met een 
zachte uitstraling en past uitstekend 
bij de landschappelijke context van 
de Mandelvallei. Tegelijk zorgt dit 
zacht materiaal voor een tegenwicht 
ten aanzien van de harde parking-
infrastructuur. De betonnen plint is 
een kenmerkend onderdeel van de 
publieke gebouwtypologie en vormt 
een heldere sokkel voor de hout-
structuur. Het voorkomt beschadi-
gingen en dient als stootelement 
voor het onderste deel van de gevels. 

Aan de parkingzijde werden de tech-
nische ruimten, personeelslokalen 
en andere ruimten met een hogere 
behoefte aan privacy geplaatst. De 
centrale inkomhal aan de parking-
zijde is goed zichtbaar en vlot bereik-
baar voor alle bezoekers van de site. 
Vanaf de inkomzone wordt een eer-
ste zicht geboden op het recreatieve 
aanbod van het zwembad, alsook 
op de cafetaria en de toegang tot de 
cabinezaal. De volledig beglaasde 
inkompartij vangt veel daglicht en is 
zo zeer uitnodigend. 

Sport- & instructiebaden

Het sport- en instructiebad van 25 
meter heeft tien oefenbanen en acht 
wedstrijdbanen. Het voldoet aan de 
FINA-normering en is naast zwem-
wedstrijden ook geschikt voor water-
polo. Het sportbad zal voornamelijk 
gebruikt worden door scholen en 
clubs. Er zijn echter te allen tijde 

minimaal twee banen beschikbaar 
voor de individuele bezoeker.

Het instructiebad meet 12,5 x 8 
meter en beschikt over een beweeg-
bare bodem. Het is dus ook uiterst 
geschikt voor zwem- en groepsles-
sen voor verschillende doelgroepen. 
Rondom het zwembad zijn er licht- 
en geluidseffecten voorzien.

Recreatie 

Het recreatieve gedeelte is het meest 
uitgebreide. Het bevat onder meer 
een peuter- en kleuterzone waar 
kinderen zich kunnen uitleven in 
ondiepe zones met speelelementen 
en leuke animaties. Bezoekers die 
houden van rust na de inspanning, of 
gewoon heerlijk willen relaxen, kun-
nen terecht in de zoutblokkensauna, 
stoombad of belevingsbad met nek-
douches, borrelligbanken, waterval, 
regengordijn … Voor wie liever op 
zoek gaat naar avontuur is er een 
recreatiebad met golfslaginstallatie, 
klimmuur, bruisbulten, waterpara-
plu’s … Het meest uniek en specta-
culair zijn ongetwijfeld de glijbanen. 
Om het snelste tegen mekaar naar 
beneden glijden kan in de duo racer. 
Daarnaast kan je terecht in de tube 

12 operationele centra

• Sportoase Philipssite Leuven
• Sportoase Elshout Brasschaat/Schoten
• Sportoase Eburons Dome Tongeren
• Sportoase Veldstraat Antwerpen
• Sportoase Duinenwater Knokke-Heist
• Sportoase Ter Heide Rotselaar 
• Sportoase Champ de la Lune Braine-le-Comte
• Sportoase Mijn Zwemparadijs Beringen 
• Sportoase Stede Akkers Hoogstraten 
• Sportoase Hallebad Halle
• Sportoase Zwem.Com Oudenaarde 
• Sportoase Montaignehof Lanaken

5 centra in ontwikkeling

• Sportoase Schiervelde Roeselare (2018)
• Sportoase Wilsele (2018)
• Sportoase De Lijster Londerzeel (2019)
• Sportoase Heist-op-Den-Berg (2020)
• Sportoase Groot Schijn Deurne (2020)
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slide of wildwaterrivier. Door ver-
schillende licht- en watereffecten is 
elk ritje verrassend en uniek. 

Al deze faciliteiten kunnen gebruikt 
worden aan één enkel tarief en zijn 
onbeperkt in tijd. Uiteraard zijn er 
ook voordeeltarieven via beurten-
kaarten of abonnementen en voor 
bepaalde doelgroepen. Ook voor 
bezoekers die enkel gebruik willen 
maken van het 25-meterbad zijn er 
speciale tarieven.

Fitness & groepslessen 

De fitnesszone van Sportoase 
Schiervelde heeft een oppervlak-
te van 266 m² en is voorzien van 
de meest geavanceerde toestel-
len. Topcoaching, begeleiding voor 
iedereen in combinatie met de aller-
beste en modernste fitnesstoestellen 
(met individueel televisiescherm), 
maken van deze fitness een unieke 
sportervaring. 

Voor wie liever niet alleen sport, 
biedt Sportoase Schiervelde een 
ruim assortiment dans- en groeps-
lessen. Sportoase laat je genieten 
van de nieuwste trends in een voor-
uitstrevende ruimte met licht- en 
muziekeffecten: Zumba, yoga, 
pilates, ClubPower, JustBox … 

De gezellige brasserie met een 
oppervlakte van 200 m² biedt zicht 
op de verschillende zwemactivitei-
ten. Bij mooi weer kunnen bezoe-
kers buiten vertoeven op het ruime 
terras met zicht op de speeltuin of 
de Mandel. 

Opening 

Sportoase Schiervelde opent fees-
telijk de deuren in het weekend 
van West-Vlaanderens Mooiste 
van 25 en 26 augustus. Iedereen is 
van harte welkom voor een unie-
ke rondleiding, tal van animaties 
en demolessen. Vanaf maandag 27 

augustus kan er actief gesport wor-
den. Volg Sportoase Schiervelde 
via Facebook (www.facebook.com/
SportoaseSchiervelde) of ga naar 
www.sportoase.be. //

Meer lezen over dit onderwerp? 
Zoek in de ISB-Kennisbank met de trefwoorden  
ZWEMBADEN, PUBLIEK-PRIVATE  
SAMENWERKING

KENN 
ANK

i n f o r m e r e n d  •  i n s p i r e r e n d

Groep Sportoase nv
Zwembadweg 1
2930 Brasschaat

Tel: 03/289.28.90
www.sportoase.be
info@sportoase.be


