Waarom is er een renovatie nodig?

Energiezuinige LED verlichting

Het zwembad werd gebouwd eind jaren ’70 en
vertoont verregaande slijtage. Om een verdere
exploitatie op lange termijn mogelijk te maken
zijn er een aantal structurele aanpassingen
nodig. Het gemeentebestuur stond voor de
keuze: ofwel het zwembad sluiten binnen
afzienbare tijd ofwel investeren om een
verdere dienstverlening mogelijk te maken. Er
werd gekozen om een grondige renovatie uit te
voeren. Farys, die het zwembad exploiteert
kreeg de opdracht om een studiebureau en
aannemer aan te stellen. Zij haalden ook
subsidies binnen via Sport Vlaanderen om het
project mee te helpen financieren. De firma PIT
uit Antwerpen is de aannemer die het volledige
project zal uitvoeren.

LED armaturen zullen de bestaande
gasontladingslampen vervangen en bijdragen
aan de energiebesparende maatregelen.

Welke aanpassingswerken
gebeuren er?

Ons partnerzwembad in Ternat onderging een
grondige renovatie en zal binnenkort de deuren
openen. Je kan met een beurtenkaart of
jaarabonnement dat je in Liedekerke aankocht,
terecht in het zwembad daar. Bij jouw eerste
bezoek aan het zwembad van Ternat zal je wel
een nieuwe kaart krijgen waarop jouw
resterende beurten overgezet worden. De
openingsuren in Ternat vindt je hieronder.

Vernieuwing van het dak
De bovenlagen bitumen en isolatie worden
volledig verwijderd tot op de stalen & houten
liggers. Hierop komt een nieuwe isolatielaag,
afgewerkt met EPDM dakbedekking. Er komt
een
volledig
nieuwe
dakopstand
in
houtskeletbouw
om
de
bestaande
koudebruggen te neutraliseren.
Vernieuwing van de gevel
Er komt een isolatielaag voor de bestaande
silex gevelpanelen die afgewerkt wordt met
een gevel uit betonsteen en deels polyethyleen
panelen om het gebouw een modernere
uitstraling te geven.
Herstellen van betonrot
De chloorinfiltraties & carbonataties in de
wapening van het beton van de zwembadkuip
zorgden voor betonrot. Dit zal volledig hersteld
worden en er zullen speciale anodes geplaatst
worden om de levensduur van het gewapend
beton te verlengen.
Herbetegeling van de vloeren
Er komt een nieuwe waterdichtingslaag,
afgewerkt met een nieuwe vloertegel voor de
hele vloer en zwembadkuip.

Hoe lang zullen de werken duren?
Het is steeds moeilijk te voorspellen wat de
exacte duur zal zijn omdat de werken
onderhevig zijn aan weersomstandigheden en
onvoorziene omstandigheden, maar als alles
volgens plan verloopt zal uw zwembad de
deuren opnieuw kunnen openen in januari
2020.

B) Je wacht tot de heropening in Liedekerke: Bij
de heropening ruil je de oude kaart om voor
een
nieuwe
aan
de
kassa.
De
geldigheidsperiode van je oude kaart verlengt
met de duur van de sluiting. (naar boven
afgerond in maanden). In geval van een
beurtenkaart zetten we het resterend aantal
baden gewoon over op de nieuwe.

Hebt u nog vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via
sport@liedekerke.be
of tel. nummer: 1770

Waar kunnen we intussen terecht
om te zwemmen?

Wat gebeurt er met mijn
abonnement of beurtenkaart?
A) Je gaat tijdens de sluiting zwemmen in
Ternat: Je ruilt je oude kaart om voor een
nieuwe bij een eerste bezoek aan de kassa in
Ternat. De geldigheidsperiode van een jaar
begint opnieuw te lopen vanaf deze datum. In
geval van een beurtenkaart zetten we het
resterend aantal baden gewoon over op de
nieuwe. Met deze kaart kan je in januari 2020
opnieuw in Liedekerke komen zwemmen tot de
geldigheidsperiode verstreken is.

Openingsuren & adres
zwembad Ternat
P.Van Cauwelaertstraat 40
tel. nummer: 02/ 582 05 01

