
TIJDELIJKE 
INVULLING

Zwembad Wevelgem
Vanackerestraat



Tijdelijke invulling

Vanaf begin 2021 wordt het nieuw zwembad (Zwemkom) in de Menenstraat in gebruik 
genomen. Dan komt het oud zwembad leeg te staan voor één jaar. De toekomst van die 
vrije ruimte wordt verder onderzocht in het kader van het Masterplan Centrum 
Wevelgem.

In de tussenperiode (midden 2021 tot midden 2022) zien we de site als een experimenteel 
huis met vele kamers.

Wij zoeken initiatiefnemers voor een tijdelijke, creatieve invulling van de site van het 
oude zwembad in de Vanackerestraat in Wevelgem. Dit voor maximum één jaar.



Het leegstaande zwembad wordt…

Een open huis, proeftuin en labo voor ondernemers, makers, sociale 
actoren, kunstenaars, organisaties en burgerinitiatieven.

Netwerken, samenwerken/kruisbestuiving, ontmoeten, verbinden, creëren 
en innoveren vormen de kern van de initiatieven.

Een combinatie en samenwerking tussen diverse spelers en initiatieven. 
De initiatieven spreken een breed publiek aan en overstijgen het lokale 
niveau. Participatieve projecten zijn een plus.

Volgende voorbeelden zijn louter inspirerend (out-of-the-box ideeën zijn welkom)!
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CREATIEF/CULTUREEL LABO
SOCIAAL/ONTMOETEN

© Das Kunst – Atelier De Vonder – NUCLEO – HAL5 Leuven - RAW Berlin – Vroemfabriek/Blikfabriek – Klimmuur Haarlem - Lokaalmarkt Roeselare - NEST - Stelplaats Leuven -



SPORT EN SPEL

START-UP, ECOLOGISCH en/of ECONOMISCH



De site verkennen



Het zwembad ligt in het 
hart van Wevelgem. Het 
gebouw is omgeven door 
administratieve gebouwen 
en twee parkings. Het park 
van Wevelgem grenst aan 
de site.

Je bereikt gemakkelijk het 
treinstation (op 400 m.). 
Ook met de fiets en auto is 
het pand gemakkelijk 
bereikbaar.

De ligging

Luchtfoto centrum Wevelgem



Beschikbare ruimtes

‘Het zwembad’ omvat verschillende 
bruikbare ruimtes:

Ruime inkomhal
Bureauruimte van de sportdienst
Kleine refter
Zwembad en klein instructiebad
Cafetaria
Terras
Kleedruimtes (individueel/groep)
Douches en toiletten



TERRAS
CAFETARIA

25,5 m² | 3 x 6 meter +  2,5 x 3 meter
kenmerken: hoogteverschil, water en 
elektriciteit

112,5 m² | 9 x 12,5 meter 
kenmerken: toegang tot het park, toiletten, 
bar faciliteiten, inkijk in het zwembad, terras

62,5 m² | 5 x 12,5 meter 
kenmerken: veel lichtinval, toegang tot terras 
en inkomhal, oud loket

130 m² | 10 x 13 meter 
kenmerken: ruim terras, toegang tot bureaus 
en inkomhal zwembad

BUREAU
390 m² | 13 x 30 meter 
kenmerken: weinig lichtinval, cabines staan er 
nog, lockers aanwezig

CABINES

100 m² | 5 x 20 meter 
kenmerken: sas met schuifdeuren, tapijt, 
toiletten, directe toegang tot toiletten, 
refter, kleine vergaderzaal, sportdienst

INKOMHAL

REFTER



Zwembad

Groot bad: 
oppervlakte: 312,5 m² = 25 x 12,5
diepte: 90 cm tot 3 m

Instructiebad: 
oppervlakte: 80m² = 8 x 10
diepte: 70 cm

Totale oppervlakte van de ruimte 
is net geen 700 m² = 40 x 17,5



Het gebouw

● We behouden de structuur van de site. 
Er worden er geen extra infrastructuurwerken 
gedaan. Kleine aanpassingen zijn bespreekbaar.

● Het gebouw is in goede staat. Er is stromend water, 
verwarming en elektriciteit.

● Voor bepaalde concepten zal er een specifieke 
veiligheidscontrole moeten gebeuren.

● De sporthal, naast het zwembad, kan niet gebruikt 
worden. Deze blijft behouden voor het gebruik van 
sportactiviteiten.



CONTACT

-- Mail naar vrije.tijd@wevelgem.be
-- Post t.a.v. cel vrije tijd –
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
-- Tel. 056 43 34 81


