Sportoase Schiervelde zo goed als klaar voor opening
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Vanaf maandag 27 augustus kan er gezwommen worden in het nieuwe zwembad in Roeselare. Sportoase Schiervelde zal 362 dagen
per jaar open zijn voor het publiek en zet in op een totaalbeleving. Naast het zwemmen kan er ook gefitnesst worden.
Het nieuwe zwembad op Schiervelde in Roeselare is voor negentig procent afgewerkt. Net op tijd voor de grote openingsdag op
zondag 26 augustus. Voor de bouw van het nieuwe zwembad koos de stad Roeselare in 2016 voor Sportoase als private partner. Zij
staan in voor de uitbating van het sportcomplex, terwijl het stadsbestuur jaarlijks anderhalf miljoen euro mee investeert.
“We verwachten ongeveer 260.000 zwemmers per jaar, zowel uit Roeselare als uit de ruimere omgeving”, zegt operationeel directeur
Michaël Schouwaerts. “Met Sportoase bieden we een heel ruim aanbod. Naast het 'losse' zwemmen zijn er ook heel wat aqua- en
zwemlessen. De inschrijvingen voor de zwemschool gingen maandag al open. We zitten intussen al aan bijna 150 inschrijvingen.”
Wie liever op het droge blijft, kan ook genieten van een drankje of een hapje in de bijhorende brasserie. Een leuk detail in de inrichting
van het gebouw zijn de lampen. Deze zitten verwerkt in oude zuurstofflessen voor duikers.
Het zwembad zelf bestaat naast het traditionele 25 meterbad uit een recreatieve zone met een golfslagbad, een peuterbad en leuke
elementen zoals nekdouches en een waterval. Daarnaast zijn er verschillende glijbanen die uitmonden in een aparte landingszone.
Daarnaast is er een duo racer waar je het kan opnemen tegen je tegenstander om als eerste de finish te halen. Tot rust komen kan
dan weer in de wellnesszone waar een zoutblokkensauna, een stoombad en een whirlpool ter beschikking staan van de zwemmers. In
Sportoase Schiervelde kan er voorts ook gefitnesst worden.
Eremuur voor Fredje
“We zijn zo goed als klaar voor de opening, maar de komende weken staat er nog heel veel te gebeuren”, zegt Schouwaerts. Zo
krijgt al het personeel de komende dagen nog een speciale opleiding. Van de ruim twintig werknemers in het zwembad, komen er
acht over van het inmiddels gesloten Spillebad. Achter de tribune in het nieuwe zwembad kreeg de olympische kampioen 'Fredje'
Deburghgraeve een eremuur. Op de muur zijn alle prijzen te lezen die de voormalige Roeselaarse zwemmer heeft gewonnen in zijn
carrière. “We hebben dit in samenspraak met Fredje zelf gerealiseerd”, zegt directeur Michaël Schouwaerts.
Het hele complex heeft een prijskaartje van meer dan 19 miljoen euro.
De parking van Schiervelde zal tijdens de opening nog niet helemaal af zijn. Door de bouw van het zwembad gingen zo'n 300
parkeerplaatsen verloren. Met zowel het voetbalstadion van KSV Roeselare als de sporthal en de Expohallen dichtbij, zou het wel
eens druk kunnen worden op Schiervelde. “Maar met de parking van de REO-veiling is het verlies ruim gecompenseerd”, zegt de
Roeselaarse schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Dat zou voorlopig voldoende moeten zijn.” Plannen voor een nieuwe parking zijn er
momenteel niet.
Op zondag 26 augustus kan iedereen Sportoase Schiervelde bezoeken en een blik werpen achter de schermen. Vanaf maandag 27
augustus kan er dan eindelijk gezwommen worden. Het zwembad zal 362 dagen per jaar open zijn, 7 dagen per week. Van maandag
tot en met vrijdag kan er tussen 8 en 22 uur gezwommen worden. Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 8 en 18 uur.
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