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Sportoase Schiervelde opent waterparadijs voor sport en spel
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Sportoase Schiervelde, het nieuwe zwembad bij de Expo Hallen in Roeselare, opent eind augustus. Sportieve en recreatieve
zwemmers vinden er hun gading.

Van onze medewerker Bert Feys

RoeselareOp de parking van de Expo Hallen in Roeselare wordt nog volop gebouwd aan het nieuwe zwembadcomplex. Dat zal tegen
eind augustus klaar zijn. 'Op zondag 26 augustus staat de feestelijke opening van Sportoase op het programma. Iedereen is dan
welkom voor een rondleiding', zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V).

'Er zal dan al even kunnen gezwommen worden, en vanaf maandag gaat het zwembad dan open voor het ruime publiek. Kinderen
kunnen er op het einde van de vakantie nog enkele dagen volop genieten.'

Het oude Spillebad blijft open tot en met zondag 5 augustus. De drie weken in augustus tussen de sluiting van het oude en de opening
van het nieuwe bad, zijn Roeselaarse zwemmers welkom in het Krekelbad in Izegem. Er wordt zelfs een shuttle ingelegd.

Dubbel zo groot

De groep Sportoase, die al elf gelijkaardige zwembadcomplexen bouwde, geeft een inkijk in de indeling van het sportcomplex. 'Het
gaat om meer dan een zwembad alleen. Er komen onder andere ook een danszaal en een fitnessruimte', zegt Michaël Schauwaerts
van Sportoase. Er zal ook spinning aangeboden worden.

De cafetaria wordt het kloppende hart van het complex. In het nieuwe zwembad, dat dubbel zo groot is als het Spillebad, zullen zowel
sportieve als recreatieve zwemmers hun gading vinden. In het recreatieve gedeelte komen drie glijbanen, waarvan één dubbele
glijbaan. 'Twee zwemmers kunnen vanop het hoogste punt tegelijk tegen elkaar naar beneden racen', zegt Schauwaerts.

Wie dol is op lichteffecten, kiest voor de tweede glijbaan met gekleurde lichtjes. In de derde glijbaan geeft een stroomversnelling extra
plezier. Ook een golfslagbad maakt deel uit van het recreatieve gedeelte.

In Schiervelde is ook plaats voor een ruime wellnesszone met een zoutblokkensauna, een belevingsbad en een stoombad.

Elke dag open

'Het is vooral belangrijk dat we een tarief opleggen voor het gebruik van beide gedeeltes. Wie alleen baantjes wil zwemmen, kan dat
voor een voordeeltarief doen.' Ook de omgeving van het zwembad wordt ingericht, daar komt een ruime parking.

Sportoase Schiervelde zal in vergelijking met het Spillebad veel vaker open zijn. 'Bij Sport- oase streven we ernaar om zo'n 360
dagen per jaar open te zijn. Zeven dagen op zeven zullen sportievelingen en recreanten in het nieuwe zwembad terechtkunnen', zegt
Schauwaerts.

Bert Feys
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