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De volgende lijst is tot stand gekomen uit informatie bekomen via de websites van de verschillende 

zwembaden, info verkregen per mail van de zwembaden en info verkregen van ouders. In de lijst zijn 

vooral zwembaden opgenomen met watertemperaturen die warmer zijn dan gemiddeld of die een zeer 

goede toegankelijkheid hebben voor rolstoelgebruikers. Ook kinesistpraktijken die zwemles of 

watertherapie geven en die ons werden aangeraden door ouders werden opgenomen. Wanneer u zelf 

over dergelijke tips of opmerkingen beschikt, die nuttig kunnen zijn voor het actualiseren van deze 

lijst, gelieve deze dan door te sturen naar ddpbelgium@gmail.com. 

Alleen door samen te werken kunnen we een actuele en uitgebreide lijst voor heel België aanbieden. 

 

Provincie Antwerpen 
 

Overzicht: 

 

Naam zwembad Warm 
bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk 

Rolstoel-
toegankelijk 

Zwembadlift  

Dolfijntje 34°C +   + + 

Blosocentrum 
Netepark 

31°C +   + Speciale trap, 
rolstoel nat deel. 

lift? 

De Nekkerpool 30°C 
/32°C 

+   + + 

S&R DE 
WATERPERELS 

30°C  + +  + + 

Sportoase Elshout 
nv 

30,5°C + +  + + mobiele 
zwembadlift voor 

elk bad 

Sportoase Stede 
Akkers 

30,5°C + +  + + mobiele 
zwembadlift voor 

elk bad 

Sportpark De 
Beeltjens  

 

30°C +   + + 

Stedelijk 
zwembad geel 
 

29°C/31°C + +  + + 

Geerdegemvaart 29°C/27,5 + +  + + 

 

Extra info zwembaden: 

Dolfijntje IE Zwembad   

Rupellaan 1   

2830 Willebroek  

Tel & fax:  (03) 866 10 68  (03) 866 10 68 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:ddpbelgium@gmail.com
http://www.dolfijntjewillebroek.be/page1.php
https://www.herentals.be/netepark/zwembaden
https://www.herentals.be/netepark/zwembaden
https://www.denekker.be/de-nekkerpool.html
http://www.sr-dewaterperels.be/recreatie/zwemparadijs/
http://www.sr-dewaterperels.be/recreatie/zwemparadijs/
http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen
http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/zwembad
http://www.westerlo.be/vrije-tijd/sport/zwembad-de-beeltjens
http://www.westerlo.be/vrije-tijd/sport/zwembad-de-beeltjens
http://www.geel.be/thema.aspx?id=2019
http://www.geel.be/thema.aspx?id=2019
https://www.mechelen.be/welkom-in-het-zwembad-geerdegemvaart
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Website: http://www.dolfijntjewillebroek.be/page1.php 

Coördinator Ludo Deferme 

 

Opmerkingen: 

• Opgericht voor mensen met een beperking. 

• De temperatuur van het water bedraagt 34°C. 

• Het gebouw is rolstoeltoegankelijk tot aan het water en een speciale lift brengt je in het water.   

• Het zwemmen gebeurt op afspraak, zodat het niet te druk wordt. 

• Op woensdag kunnen de kinderen er ook zwemles volgen! 

• Ruime kleedkamers, geen drempels 

 

Blosocentrum Netepark 

Vorselaarsebaan 56 

2200 Herentals 

Telefoon: 014 85 97 10 

Website:  https://www.herentals.be/netepark/zwembaden 

Temperatuur: 31°C 

 

Opmerkingen: 

• doelgroepenbad 

• Elke dinsdag en donderdag van 12 tot 13:00 is er ‘zwemmen voor chronische pijnpatiënten’: 

mensen met fibromyalgie/CVS, MS, mensen met rugklachten, chronische pijnpatiënten, 

Bechterewpatiënten onder professionele begeleiding door kinesist: Peggy Molenberghs 

Kostprijs: inkom zwembad € 2,20 – kinesist € 3,50 – verzekering €10/jaar 

Bij een eerste proefles betaal je geen bijdrage voor kinesist of verzekering, enkel de inkom 

van het zwembad. Vanaf de 2de deelname wel betalen voor kinesist en verzekering. 

Meer info bij Duffy Indeherberg, gsm 0476 647514 of mail duffy.indeherberg@skynet.be 

• De groep ' Anders Zwemmen’ heeft op dinsdagavond aangepaste aquagym van 19:00 tot 

20:00 en op vrijdagnamiddag van 15:00 tot 16:00. Er is steevast een half uurtje of een 

kwartiertje voorzien om vrij te zwemmen 

Contactpersoon: Renée Van Vaerenbergh, gsm 0474 214032 

• Er is een aangepaste trap om in het water te gaan 

• Rolstoel voorhanden 

• Na het zwemmen, is er gelegenheid voor een hapje en een drankje in de cafetaria 

 

Zwembad De Nekkerpool 

Spuibeekstraat 2 

 2800 Mechelen 

Mail: reservatie@denekker.be 

Telefoon: 015 55 70 05 

Website: https://www.denekker.be/de-nekkerpool.html 

 

Opmerkingen: 

• Het domein is geheel toegankelijk met een rolstoel waaronder ook zwembad De Nekkerpool. Voor 

rolstoelgebruikers zijn er 8 omkleedruimten voorzien, samen met 2 gescheiden douches en 

http://www.duchenneparentproject.be/
https://www.herentals.be/netepark/zwembaden
mailto:reservatie@denekker.be
https://www.denekker.be/de-nekkerpool.html
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toiletruimten voorzien van de nodige aanpassingen. Wij hebben normaal gezien steeds twee 

rolstoelen ter beschikking waarvan men gebruik kan maken om de zwemhal te betreden. Ons 

doelgroepenbad, voorzien van een badlift, zorgt ervoor dat ook rolstoelgebruikers ontspannen van 

het water kunnen genieten.  

• De temperatuur van doelgroepenbad bedraagt steeds maximum 30° C. Onze andere baden (beiden 

echter zonder badlift) bedragen respectievelijk maximum 28° C (wedstrijdenbad) en maximum 32° C 

(recreatiebad). 

• zwemlessen 

S&R DE WATERPERELS 

Sport- en recreatiebad De Waterperels 

Kazernedreef 100 

2500 Lier 

Tel: 03/293.58.90 

Mail: dewaterperels@sr-dewaterperels.be 

http://www.sr-dewaterperels.be/recreatie/zwemparadijs/ 

 

opmerking: 

• Het zwembadcomplex is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Door een lift die zich centraal in 

de inkomhal bevindt en de verschillende rolstoelhellingen in en naar het zwembad zelf, zijn alle 

ruimtes vlot bereikbaar. Andersvaliden genieten van uitzonderlijke tarieven wanneer zij op 

regelmatige basis en in groep bij S&R komen zwemmen. 

Wij beschikken over een afzonderlijke omkleedruimte voor andersvaliden met zitdouche alsook een 

tillift om gemakkelijk te water te gaan. De verschillende warme baden zijn uiterst geschikt voor deze 

specifieke doelgroep. Andersvaliden maken gebruik van een verminderd tarief. 

Korting tarief andersvaliden wordt toegestaan bij voorleggen van attest mutualiteit of Sociale 

Zekerheid. 

Begeleiders van andersvaliden genieten van dezelfde korting bij voorleggen van begeleiderskaart van 

De Lijn of NMBS 

• Het 25 meter bad is 28°C. 

• Golfslagbad 30°C 

• Wij hebben een baby-peuter gedeelte en dat heeft 33.6 graden. 

• zwemlessen: http://www.sr-dewaterperels.be/sport/zwemacademie/zwemmen-voor-

kids/zwemlessen-kids/ 

 

Sportoase Elshout nv 

 

Elshoutbaan 17 

2930 Brasschaat 

Tel. 03 289 28 90 - Fax. 03 289 28 91 

info.elshout@sportoase.be 

Website: http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-zwembad-algemeen 

 

Opmerkingen: 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:dewaterperels@sr-lier.be
http://www.sr-dewaterperels.be/recreatie/zwemparadijs/
http://www.sr-dewaterperels.be/sport/zwemacademie/zwemmen-voor-kids/zwemlessen-kids/
http://www.sr-dewaterperels.be/sport/zwemacademie/zwemmen-voor-kids/zwemlessen-kids/
mailto:info.elshout@sportoase.be
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• Een makkelijke toegang tot de ingang via de helling of speciale toegangsdeur aan de zijkant, op ca. 

30 meter van de speciale parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

• lift 

• Redders zijn beschikbaar voor extra hulp 

• Speciaal voorziene kleedkamer met bed, muurbevestiging, stoeltjes 

• Mobiele zwembadlift, inzetbaar aan elk bad 

• Rolstoelen die in het zwembad en onder de douche kunnen gebruikt worden 

• 6 parkeerplaatsen speciaal voorzien voor personen met een handicap. 
Richtlijnen voor personen met een handicap die met de wagen komen: 

Bij het oprijden van Sportoase Elshout rijdt u de grote parking recht voor u niet op! U gaat wel 

naar rechts en volgt de baan 

Ook de eerstvolgende (mobilhome)parking rechts van u laat u liggen 

Vervolgens komt u aan de parking inclusief parkeerplaatsen voor personenen met een handicap 

Klik hier voor een luchtbeeld dat u duidelijk de weg naar ons zwembad toont 

A: 2 plaatsen. Deze weg leidt u rechtstreeks naar de hoofdingang van Sportoase Elshout 

B: 4 plaatsen. Deze weg leidt u tot een achterdeur. Druk op de deurbel, één van onze 

medewerkers laat u vervolgens graag binnen 

Via beide routes komt u geen trappen tegen. In de inkomhal bevindt zich een lift tot de fitness en 

brasserie 

• Zwemlessen: http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-kids/zwemschool 

• Sport-en wedstrijdbad: 10 Banen van 2,5m breed. Zwemclubs of scholen kunnen dan weer rekenen 

op 12 banen in de andere richting. Ook zijn er 2 springplanken (1m en 3m hoog). Watertemperatuur 

aangepast aan sportief zwemmen: 28°C. 

Recreatiebad: 2 Glijbanen, water-versnellingen, fonteinen, watergordijn,... Een tropische 

watertempereatuur: 30.5°C. 

Peuter- en kleuterzone : 3 Cirkelvormige badjes van 20, 30 en 40cm diep met diverse fonteinen en 

leuke animaties. De zone is veilig en afgesloten voor extra privacy. Er zijn ook luiertafels aanwezig. 

Watertemperatuur wat warmer voor de jongsten: 31.5°C 

• Er is samenwerking met de G-sportclub Ludentia 

 

Sportoase Stede Akkers nv 
 

Katelijnestraat 31 
2320 Hoogstraten 
Tel. 03 334 40 60  - Fax. 03 334 40 61 
info.stedeakkers@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/zwembad 

 

Opmerkingen: 

• Sport-en wedstrijdbad: 8 banen van 1,90m breed. Watertemperatuur aangepast aan sportief 

zwemmen: 28°C. 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/images/SEB/ParkingMindervaliden.png
http://www.sportoase.be/nl/elshout/se-kids/zwemschool
http://www.gsport.be/index.php/sportwijzer/club/Ludentia?from=/sportwijzer/index/sporttak:biljart
mailto:info.stedeakkers@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/zwembad
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• Actieve recreatiegedeelte: hier beleef je dolle pret met een glijbaan, waterkreek, borrelbad, 

borrelplaat, bruisbult, water-versnellingen, fonteinen, watergordijn, ... en dit in een tropische sfeer. 

Watertempereatuur: 30.5°C. 

• Peuter- en kleuterzone : dit bestaat uit drie cirkelvormige badjes van 20, 30 of 40 cm diep met diverse 

fonteinen en leuke animaties. De zone is veilig en afgesloten zodat uw kleine spruit niet naar de andere 

baden kan. Er zijn ook luiertafels aanwezig. Watertemperatuur wat warmer voor de jongsten: 31.5°C 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/informatie/maximale-

toegankelijkheid 

• zwemlessen 

Sportpark De Beeltjens  

Kasteelpark 6  

Westerlo 

mail: sport@westerlo.be  

Telefoon: 014 53 92 10 

Website: http://www.westerlo.be/vrije-tijd/sport/zwembad-de-beeltjens 

 

Opmerking:  

• zwemlessen 

• zwembad dat momenteel 2,5 jaar in dienst is. Er werd bij het concept ruime aandacht geschonken aan 
de toegankelijkheid; er is bovendien ook een zwembadlift. 

• De temperaturen van de baden bedragen: 28,5° in het wedstrijdbad, 30° in het instructiebad en 31° in 
het peuterbad. 

 

Stedelijk zwembad geel 

Stedelijk zwembad 

Fehrenbachstraat 26a 

2440 Geel 

tel. 014 56 67 00 

fax 014 56 67 39 

sport@geel.be 

website: http://www.geel.be/thema.aspx?id=2019 

 

opmerkingen: 

• De temperaturen van onze baden  zijn volgende: 
  

25m-bad             28°C 

Instructiebad    29°C 

Doelgroepenbad            29°C 

Recreatiebad    31°C 

Peuterbad          31°C 

  

• Aan de baden in het groen gemarkeerd kan een tilliftje geplaatst worden om rolstoelgebruikers in het 
water te tillen. Wij hebben zelf 3 rolwagens die in het zwembad mogen. 

• Er zijn grotere kleedkamers die kunnen gebruikt worden door bezoekers met een rolwagen. 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/informatie/maximale-toegankelijkheid
http://www.sportoase.be/nl/stede-akkers/informatie/maximale-toegankelijkheid
mailto:sport@westerlo.be
http://www.westerlo.be/vrije-tijd/sport/zwembad-de-beeltjens
mailto:sport@geel.be
http://www.geel.be/thema.aspx?id=2019
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Zwembad Geerdegemvaart 

 

Leliestraat 32  

2800 Mechelen 

Tel 015 41 77 44 

 Fax 015 27 50 73 

zwembad@sportactiefmechelen.be 

opmerkingen: 

• 2 omkleedcabines, een rolstoel om naar het zwembad te gaan en een zwembadlift. 

• De temperatuur van de baden bedraagt: 

-          Klein bad 31°C, middenbad 29°C, groot bad 27,5 °C   

http://www.duchenneparentproject.be/
https://www.mechelen.be/zwembad-geerdegemvaart-2
tel:015417744
mailto:zwembad@sportactiefmechelen.be
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Henegouwen 

Overzicht: 

 

Naam zwembad Warm bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk/ 
Revalidatie 
Centrum 

Rolstoel-
toegankelijk 

Zwembadlift  

Sportoase 
Champ de la 
lune 

30°C +   + - 
Rolstoelen voor 

nat deel 

S&R Piscine du 
Grand Large 

 +     

Aquacentre 
 

  +    

 

Extra info zwembaden: 

Sportoase Champ de la lune 
 
Rue d'Horrues 53 b  
7090 Braine-le-Comte 
Tel: 067/69 00 20 - Fax: 067/69 00 21 
info.champdelalune@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/champ-de-la-lune 

Opmerkingen: 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/champ-de-la-lune/informatie/maximale-

toegankelijkheid 

• Sport-en wedstrijdbad: Lengte van 25 meter, 6 banen ter beschikking. Wanneer scholen en clubs 

komen zwemmen, blijven 2 banen voorbehouden voor de individuele zwemmer. 

• Het instructiebad met verstelbare bodem, waar het water steeds een temperatuur van 30°C heeft, is 

dan weer ideaal voor kleine kinderen en senioren (zwemschool, aqualessen, ...). 

• De peuter- en kleuterzone bestaat uit een ondiep bad met verschillende animaties en fonteinen. Het 

water heeft een aangename temperatuur. 

 

Remarque: 

• Accessiblilté maximale: http://www.sportoase.be/fr/champ-de-la-lune/informations/accessibilite-

maximale 

• Le bassin sportif a 25m de long et compte 6 couloirs. Lorsque les écoles et les clubs de natation utilisent 

la piscine, des couloirs sont réservés aux nageurs récréatifs. 

• le bassin d'instruction à fond réglable, dont l'eau a toujours une température de 30°C, convient 

parfaitement aux petits et aux seniors. 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/nl/champ-de-la-lune
http://www.sportoase.be/nl/champ-de-la-lune
http://www.sportoase.be/nl/champ-de-la-lune
http://www.sr-piscinedugrandlarge.be/
http://www.sr-piscinedugrandlarge.be/
http://www.parcaquacentre.be/
http://www.parcaquacentre.be/
mailto:info.champdelalune@sportoase.be
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• La zone pour le (tout-) petits consiste en un bassin peu profond avec diverses fontaines et de chouettes 

animations. Température de l'eau: 30°C. 

S&R Piscine du Grand Large 

Avenue de la Sapinette 20 

7000 Mons 

Telefoon: 065/22.08.30 

mail: piscinedugrandlarge@sr-grandlarge.be 

Website: http://www.sr-piscinedugrandlarge.be 

 

Remarque: 

• l’école de natation 

• Centre Aquatique 

 

Aquacentre 

Rue du Bois du Four 1 

B6440 Froidchapelle - Hainaut 

071/631063 

Internet: www.vert-marine.com 

 

  

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:piscinedugrandlarge@sr-grandlarge.be
http://www.sr-piscinedugrandlarge.be/
http://www.uitmetkinderen.be/belgie/link/?www.vert-marine.com
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Provincie Limburg  

Overzicht: 

 

Naam zwembad Warm bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk/ 
Revalidatie 
Centrum 

Rolstoel-
toegankelijk 

Zwembadlift  

Zwembad De 
Kimpel 

30°C/32°C + +  + + 

Overdekt zwembad 
Sint-Oda 

33°C +     

Sportoase Eburons 
Dome 

30°C + +  + + 

sportoase be-mine 
Beringen 

29°C-30°C + +  + + (lift inzetbaar 
aan elk bad) 

S&R DOMMELSLAG 
 

29°C/30°C 
32°C/35°C 

+ +  + + 

Jessa Ziekenhuis 32°C   + + + 
Aquamotion    +   
Warmwaterbad 
(Hydro) 
 

   + + + 

MOLENHEIDE: 
"AQUAPOLIS" 
Saraland 

Kinderbad 
32°C 

+ +  - - 

Hengelhoef Golfslagbad 
30°C 

 +    

Aquadroom 31,5°C + +  + + 
Zwembad "De 
Sprink" 

29°C à 30°C +     

Zwembad Sint 
truiden 

30 °C +   + + 

Zwembad 
Prinsenpark 

29°C/31°C +   + + 

 

Extra info zwembaden: 

Zwembad De Kimpel  

Eikenlaan 29  

3740 Bilzen  

Telefoon: 089 519 519  

Website: http://www.bilzen.be/Leven/Zwembad 

Mail: sportdienst@sport-bilzen.be  

Temperatuur: 32°C 

Opmerkingen: 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.bilzen.be/Leven/Zwembad
http://www.bilzen.be/Leven/Zwembad
http://www.sportoase.be/nl/eburons-dome/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/eburons-dome/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/be-mine/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/be-mine/zwembad
http://www.sr-dommelslag.be/
http://www.jessazh.be/
http://www.aquamotion.be/aquamotion.html
http://www.aquamotion.be/aquamotion.html
http://www.msreva.be/
http://www.msreva.be/
http://www.saraland.be/nl/thema/aquapolis
http://www.saraland.be/nl/thema/aquapolis
http://zwemparadijshengelhoef.be/
http://www.aquadroom.be/zwembad/
http://zwembad.bree.be/
http://zwembad.bree.be/
https://www.sint-truiden.be/zwembad-0
https://www.sint-truiden.be/zwembad-0
http://www.maasmechelen.be/Vrije_tijd/Sport/Zwembad_Prinsenpark
http://www.maasmechelen.be/Vrije_tijd/Sport/Zwembad_Prinsenpark
mailto:sportdienst@sport-bilzen.be
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• rolstoelstoegankelijk. 

• Er is een zwembadlift aanwezig, een rolstoel voor het natte gedeelte en een hellend vlak om in het 
water te rijden. 

• Er zijn 3 temperaturen in onze baden: wedstrijdbad 28°, instructiebad 30° en recreatiebad 32°. 
 

• recreatiebad, waar de lange glijbaan met lichteffecten en sterrenhemel naast de familieglijbaan en de 

whirlpool de aantrekkingspolen vormen. 

Overdekt zwembad Sint-Oda 

Breugelweg 200 

3900 Overpelt   

http://gezinsbondoverpelt.be/zwemmen.html 

Ook kleuterzwemmen 

(Ook elke donderdagavond om 6.30h oefentherapie) 

Temperatuur: 33°C 

 

Sportoase Eburons Dome 

Vrijheidweg 9 
3700 Tongeren 
Tel: 012 210.100 - Fax. 012 202 000 
info.eburonsdome@sportoase.be 

Website: http://www.sportoase.be/nl/eburons-dome/zwembad 

Instructiebad met verstelbare bodem, watertemperatuur ± 30°C  

Opmerkingen: 

• Zwemlessen  

• maximale toegankelijkheid rolstoelgebruikers.  

http://www.sportoase.be/nl/eburons-dome/informatie/maximale-toegankelijkheid  

 

Sportoase be-MINE Beringen 

Koolmijnlaan 189, Be-Mine site 
3582 Beringen 
Tel. 011 712 110 - Fax. 011 712 111 
info.bemine@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/be-mine/zwembad 
Opmerkingen: 

• Instructiebad: Een watertemperatuur van 29-30°C, beweegbare bodem, speciale licht- en 
geluidseffecten,... Dit bad van 8 x 16 meter heeft heel wat leuks te bieden! 

• Zwemlessen 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/be-mine/contact/maximale-toegankelijkheid 
 

S&R DOMMELSLAG 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://gezinsbondoverpelt.be/zwemmen.html
http://gezinsbondoverpelt.be/infoblad%20wk%20en%20kz.pdf
mailto:info.eburonsdome@sportoase.be
mailto:info.bemine@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/be-mine/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/be-mine/contact/maximale-toegankelijkheid
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Weidestraat 12 

3900 Overpelt 

Tel: 011 / 606  444 

Mail: dommelslag@sr-dommelslag.be 

Website: http://www.sr-dommelslag.be 
 
Opmerkingen: 

• Zwemles in het sportbad 

• Subtropisch en sportgedeelte 

• Een tillift aan onze warme laguna en aan ons 25m-bad. 

• Een rolstoel die nat mag worden. Eventueel mag ook de eigen rolstoel gebruikt worden. Dan worden 

de banden even afgespoeld bij binnenkomst in het zwembad. 

• Twee omkleedruimtes voor mindervaliden aan de individuele kleedruimtes. 

• Verder is de wellnessruimte volledig rolstoeltoegankelijk met verbrede deuren aan de sauna’s en 

stoombad en een liftplatform. Deze wellnessruimte is wel enkel toegankelijk vanaf 16 jaar. 

  

• Hieronder kan u de temperaturen van de verschillende baden terugvinden: 

·         25m-sportbad en buitenbad: 29°C 

·         Golfslagbad, wildwaterbaan, glijbaan: 30°C 

·         Kinderbad en warme laguna: 32°C 

·         Waterspeeltuin, whirlpool: 35°C 

 
 
Jessa Ziekenhuis 

Revalidatiecentrum 

Stadsomvaart 11 

3500 Hasselt  

Telefoon: 011 30 81 11  

Website: www.jessazh.be  

Temperatuur: 32°C  

 
Aquamotion (oefen in het water, niet echt zwemmen) 

Kempische steenweg 434 

Kiewit Hasselt 

Telefoon:011/371986 

Website: http://www.aquamotion.be/aquamotion.html 
 
Warmwaterbad (Hydro) 

Onder deskundige begeleiding van een kinesist. 

Revalidatie & MS Centrum 

Boemerangstraat 2 

B-3900 Overpelt 

Telefoon: 011/80.91.00 

Website: http://www.msreva.be 

 
Hotel Pracha 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:dommelslag@sr-dommelslag.be
http://www.sr-dommelslag.be/
http://www.jessazh.be/
http://www.aquamotion.be/aquamotion.html
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Kogelstraat 3 

3840 Borgloon  

Telefoon: 012 742074  

Website: www.pracha.be  

Mail: info@pracha.be  

Temperatuur: 35°C  

 
MOLENHEIDE: "AQUAPOLIS" 
 
Molenheidestraat 31 

3530 Houthalen-Helchteren 

België 

info@saraland.be 

+32 (0)11 52 10 48 

Website: http://www.saraland.be/nl/thema/aquapolis 

Opmerkingen:  

• Heel groot warm kinderbad 32°C waar kinderen kunnen leren zwemmen. 

• Niet rolstoeltoegankelijk! 

 

Hengelhoef 

Tulpenstraat 141 

Tel. +32 (0)89 - 38 25 00 

3530 Houthalen-Helchteren 

info@vakantieparkhengelhoef.be 

website: http://zwemparadijshengelhoef.be/ 

 

Aquadroom 

Sportlaan 10 

3680 Maaseik 

Telefoon: +32-(0)89/30.16.10 

Website: http://www.aquadroom.be/zwembad/ 

opmerkingen: 

• De peuterplonsbaden, met voor de kids een ideale watertemperatuur van 33°, zijn voorzien van 

kinderglijbaantjes en speelelementen. Je kan er de ganse dag terecht. 

• Het ontspanningsbad heeft een watertempeartuur van 31° en is voorzien van massageligbanken, 

jacuzzi, stroomversnelling, nekdouches en geisers. Ook hier ben je de ganse dag welkom vanaf 10u00. 

• Het wedstrijdbad is 28°  

• Zwemlessen  

• Aquadroom is volledig rolstoelvriendelijk: 
- Aangepaste omkleedcabines 
- Douchestoelen 
- Aangepast sanitair 
- Zwembadlift 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.pracha.be/
mailto:info@pracha.be
http://www.saraland.be/nl
mailto:info@saraland.be
tel:003211521048
http://www.saraland.be/nl/thema/aquapolis
mailto:info@vakantieparkhengelhoef.be
http://zwemparadijshengelhoef.be/
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- Watertemperatuur doelgroepenbad: 31,5° 
 

Zwembad De Sprink 

Sportlaan 4 

3960 Bree 

Website: http://zwembad.bree.be 

 

Zwembad Sint Truiden 

Olympialaan 10 

3800 Sint-Truiden 

011 70 17 57 

info.zwembad@sint-truiden.be 

website: https://www.sint-truiden.be/zwembad-0 

opmerkingen: 

Het sportcomplex beschikt over een lift,een rolstoel voor het natte gedeelte( als dit te moeilijk is mag men met 
zijn eigen rolstoel binnen mits het proper maken van de wielen) en in het zwembad is er aan het 25 meter bad 
een zwembadlift , indien men daar gebruik van wilt maken moet men dat melden aan de kassa dan zorgen de 
redders dat het klaar staat. 
De watertemperatuur van het 25 meter is 28 graden, die van het instructiebad 30 graden, de speelbaden en het 
buitenbad zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 

Zwembad Prinsenpark 

Ringlaan 400 

3630 Maasmechelen 

 T 089 76 97 37 

Website: http://www.maasmechelen.be/Vrije_tijd/Sport/Zwembad_Prinsenpark 

 

Opmerkingen: 

• volledig rolstoeltoegankelijk. 2 Aparte kleedkamers met douche voor rolstoelgebruikers die aan alle 

normen voldoen. We beschikken over 2 rolstoelen voor het natte gedeelte. Er is een zwembadlift om 

de mensen te water te laten en een lift om naar de cafetaria te gaan op de bovenverdieping. 

• De watertemperatuur van het 25 meter bad bedraagt ± 29 graden en van het klein bad 31 graden. 

 

  

http://www.duchenneparentproject.be/
https://www.sint-truiden.be/zwembad-0
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Oost-Vlaanderen 

 

Overzicht: 

 

Naam  Warm bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk 

Rolstoel-
toegankelijk 

Zwembadlift  

Het zwemhuis 
Karin De Boom 

32°C +  +   

S&R DE 
MEERMINNEN 

 

30° + +  + + 

S&R 
Rozebroeken 

 

28° 
Golfslagbad 

30° 

+ +  + + 

Aquann 
Dessomviele 
Ann 

 +  +   

Zwembad 
'Breeven' 
 

28,5°C/30°C +   +  

't Lavendelhof 
wellness 

29 a 32°C +     

Shambalah 35°C +     

Kiné-Aqua 32°C +  +   

Sportoase 
Zwem.com 

28°C/31°C + +    

 

Extra info zwembaden: 

Het zwemhuis 

Karin De Boom 

Zwingelstraat 30 

9100 Sint-Niklaas 

Telefoon: 03/766.10.91 

GSM: 0494/59.03.36 

Mail: info@hetzwemhuis.be 

 

Opmerkingen: 

• Kine-praktijk  

• Naast kinesitherapie kan je bij het zwemhuis ook terecht voor hydrotherapie, watergewenning en 

zwemles. 

• Watertemperatuur 32°C 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sr-demeerminnen.be/
http://www.sr-demeerminnen.be/
http://www.sr-rozebroeken.be/
http://www.sr-rozebroeken.be/
http://www.aquann.be/
http://www.aquann.be/
http://www.aquann.be/
http://www.bornem.be/dienst/1722/zwembad-breeven
http://www.bornem.be/dienst/1722/zwembad-breeven
http://www.tlavendelhof.be/
http://www.tlavendelhof.be/
http://www.shambalah.be/
http://www.kineaqua.be/_kineaquacms/
http://www.sportoase.be/nl/oudenaarde/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/oudenaarde/zwembad
mailto:info@hetzwemhuis.be
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S&R DE MEERMINNEN 

Pastoor Steenssensstraat 108a 

9120 Beveren 

Centrummanager: Roel Timmermans 

telefoon: 03/750.35.00 

mailadres demeerminnen@sr-demeerminnen.be 

Website: http://www.sr-demeerminnen.be 

Opmerkingen:  

• reuze golfslagbad (30°)  

• De sportieve wateroppervlakte bestaat uit een 25m-bad (8 banen) van 28° met beweegbare bodem 

voor diepteregeling en een instructiebad van 30°. 

• Zwemlessen 

• Het zwembad is rolstoeltoegankelijk. 

• Er is een lift voorzien om naar de kleedkamers te gaan alsook een zwembadlift. Om deze te gebruiken 
is het voldoende om bij aankomst aan het onthaal te melden dat u hiervan gebruik wenst te maken. 

• De eigen rolstoel wordt gebruikt om binnen te gaan. 

• Er is ook een andersvalide kleedkamer voorzien. 
 

 

S&R Rozebroeken 

Victor Braeckmanlaan 180 

Sint-Amandsberg 

Zwemmen en recreatie: telefoon: 09 335 28 88 (email) 

Zwemacademie:  (email) 

Website: http://www.sr-rozebroeken.be 

 Opmerkingen:  

• reuze golfslagbad (30°)  

• zwemlessen 

• Het sportbad (28°)  

• Zwembad is rolstoeltoegankelijk 

• Voor het olympisch sportbad is er een tillift aanwezig, deze wordt opgesteld wanneer nodig. 

• Alle delen van het subtropisch zwemparadijs zijn te bereiken met een rolstoel, let wel op dat er dan wel 

nog een aantal treden zijn om in te stappen in bvb de warme laguna of golfslagbad,... 

• Er is ook een rolstoel aanwezig bij hen om te gebruiken 

• Gebruik van eigen rolstoel mag indien de wielen worden grondig worden afgespoeld voor men naar de 

‘natte zone’ gaat. Hierbij kan de hulp gevraagd worden van het poetspersoneel. 

 

Aquann 

Dessomviele Ann 

Wareslagestraat 100 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:roel.timmermans@sr-demeerminnen.be
mailto:demeerminnen@sr-demeerminnen.be
mailto:rozebroeken@sr-rozebroeken.be
mailto:zwemmen@aquaandmove.be
http://www.sr-rozebroeken.be/
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9250 Waasmunster 

Telefoon: 052 / 46 44 19 

Website: http://www.aquann.be 

 

Opmerkingen: 

• Privé kine 

• Zwemlessen in privézwembad 

 

Zwembad 'Breeven' 

Barelstraat 111B 

2880 Bornem 

Tel: 03 889 65 00 

Mail: sport@bornem.be 

Website: http://www.bornem.be/dienst/1722/zwembad-breeven 

Opmerkingen: 

• zwembad is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

• We hebben een aangepaste verlaagde balie, een lift, een afzonderlijke kleedkamer met aangepaste 
rolstoel en dito douche, een omkleedbed, … 

• De temperatuur van ons zwembad is ongeveer 28,5°C en van het recreatiegedeelte 30°C 

  
't Lavendelhof 

Privé wellness 

Pierkenstraat 80 

9620 Velzeke-Ruddershove 

tel 0474 28 53 34 

website: http://www.tlavendelhof.be 

 

opmerkingen: 

• Door de temperatuur van het water (29 à 32°C) is het ideaal om watergewenning of zwemlessen te 

geven. 

 

Shambalah  

Brielstraat 36 

9255 Buggenhout 

Telefoon: 052 33 24 41 

Website: www.shambalah.be 

Mail: claudine@shambalah.be 

Temperatuur: 35°C 

 

Opmerkingen: 

• aquatherapie en zwemlessen 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.aquann.be/
mailto:sport%40bornem.be
http://www.bornem.be/dienst/1722/zwembad-breeven
http://www.tlavendelhof.be/
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Kiné-Aqua 

Astridlaan 136 

9500 Geraardsbergen 

Telefoon: 054 41 18 55 

Website: http://www.kineaqua.be/_kineaquacms/ 

Temperatuur: 32°C 

 

Opmerkingen: 

• Naast het sauna- en relaxatiegedeelte is er een kinepraktijk, onder leiding van een Licentiaat 

Motorische Revalidatie & Kinesitherapie, waarin de hydrotherapie een belangrijke factor is. 

 

Sportoase Zwem.com, Oudenaarde 
 
Prins Leopoldstraat 91 
9700 Oudenaarde 
Tel. 055/60.11.00 
info.oudenaarde@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/oudenaarde/zwembad 
 
Opmerkingen: 

• Sportbad: 10 Oefenbanen, 8 wedstrijdbanen. Watertemperatuur aangepast aan sportief zwemmen: 28°C 

• Instructiebad: Bad met verstalbare bodem. Aan te passen aan verschillende doelgroepen 

• Recreatiebad: Glijbanen, water-versnelling, fonteinen,... Een tropische watertemperatuur: 31,0°C 

• Zwemlessen 

 
 

 

  

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:info.oudenaarde@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/oudenaarde/zwembad
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Vlaams-Brabant 

 

Overzicht: 

 

Naam zwembad Warm bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk/ 
Revalidatie 
centrum 

Rolstoel-
toegankelijk 

Speciale 
voorzieningen 
zoals 
zwembadlift  

Sportoase 
Philipssite 

30°C + +  + + 

Sportoase Ter Heide 30°C +   + - 

Sportoase Hallebad 
nv 

28°C/31°C + +  + + (lift voor elk 
bad) 

Zwembad De 
Blykaert 
 

30°C +   + Lift op afspraak 

Dilbeek: thermen 
 

32°   + Kine in 
thermen 

  

Stedelijk zwembad 
Aarschot 
 

32°C/29°C + +  + + 

Zwembad Dilkom 
vzw 

28,5°C/30,5°C + +  + - 

"Pierebad" 28,6°C/31,5°C + +(wellness)  + + 
Wildersportcomplex 28,5°C/30°C +   + + 
Zwembad landen 29,2°C/30,2°C +   + + 
       
       

 

Extra info zwembaden: 

 

Sportoase Philipssite 

Philipssite Leuven 

3000 Leuven 

Telefoon: 016/740.740 

Website: http://www.sportoase.be/nl/philipssite 

Mail: info.philipssite@sportoase.be 

 

 

Opmerkingen: 

• De volgende voorzieningen zijn in Sportoase Philipssite aanwezig op de site om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te vergemakkelijken: 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/nl/philipssite
http://www.sportoase.be/nl/philipssite
http://www.sportoase.be/nl/ter-heide/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad
https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
http://www.thermendilbeek.be/
https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home
https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home
http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3
http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3
http://www.grimbergen.be/Zwembaden.html
https://www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/zwembad
http://www.landen.be/fb111egpb529vmq1wlo172.aspx
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Voorbehouden parkingvoorziening met lift 

Vlakke toegangsweg 

Drukknop om draaideur te vertragen 

Deurbel indien hulp gewenst bij binnenkomen 

 

 

ZWEMBAD 

Alles op dezelfde verdieping als de toegang 

Aangepaste kleedkamer met douche-voorziening, voorzien van noodsignaal 

Extra omkleedruimte voorbehouden voor personen met handicap 

Redders beschikbaar voor extra hulp 

Zwembadlift 

• zwemlessen 

• Sport-en wedstrijdbad: 25m lang en 10 banen. Wanneer de Leuvense scholen en zwemclubs gebruik maken van 

het bad worden ook banen voorbehouden voor de individuele zwemmer. 

• Actieve recreatiegedeelte: hier beleef je dolle pret met 2 glijbanen, water-versnellingen, fonteinen, ... en dit in 

een tropische sfeer. 

• Peuter- en kleuterzone : dit bestaat uit een groot, ondiep bad, met diverse fonteinen en leuke animaties. De 

zone is veilig en afgesloten zodat uw kleine spruit niet naar de andere baden kan. Watertemperatuur: 30°C 

• Heb je eerder nood aan rust en ontspanning, dan kan je lekker genieten van een whirlpool, sauna of een 

stoombad, die in de prijs zijn inbegrepen. 

• Het instructiebad met verstelbare bodem, waar het water steeds een temperatuur van 30°C heeft, is dan weer 

ideaal voor kleine kinderen en senioren (zwemschool, aqualessen, ...). 

 

• Vrij bewegen in het water en/of zwemmen onder toezicht van een redder 

• Elke woensdag van 20:15 tot 21:00 

• Prijs: € 2,5/keer (verrekening via zwemclub Atlantis – infobalie inkomhal) 

 

Sportoase Ter Heide 

Vakenstraat 18 
3110 Rotselaar 
Tel: 016 89 29 90 - Fax : 016 89 29 91 
info.terheide@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/ter-heide 

Opmerkingen: 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:info.terheide@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/ter-heide
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• Sportoase De Meander beschikt over een instructiebad met verstelbare bodem, waar het water steeds 

een temperatuur van 30°C heeft, dit is ideaal voor kleine kinderen en senioren (zwemschool, 

aqualessen, ...). 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/ter-heide/informatie/maximale-

toegankelijkheid 

 

Sportoase Hallebad nv 
 
Nederhem 35 
1500 Halle 
Tel. 02 302 70 30 
info.hallebad@sportoase.be 
Website: http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad 

Opmerkingen: 

• Sport-en wedstrijdbad: 8 Oefenbanen, 6 wedstrijdbanen. Watertemperatuur aangepast aan sportief zwemmen: 

28°C. 

• Instructiebad: Bad met verstelbare bodem. Aan te passen aan verschillende doelgroepen. 

• Recreatiebad: Glijbaan, water-versnellingen, fonteinen,... Een tropische watertemperatuur: 31.0°C. 

• Peuter- en kleuterzone : Ondiep bad met waterpartijen. Watertemperatuur ideaal voor de jongsten: 31.0°C. 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/contact/maximale-toegankelijkheid 

Zwembad De Blykaert 

Reizigersstraat 81 

3300 Tienen 

Telefoon: 016 80 48 80 

Website: https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert 

Mail: zwembad@tienen.be 

 

Opmerkingen: 

• zwemlessen 

• Voor mensen met een beperkte fysieke conditie en mensen met een bepaalde problematiek 

zoals fibromyalgie, CVS, depressie, burn-out,... Donderdag van 15:30 tot 16:30 €2 per les 

Info: michel.roskin@tienen.be of 016 804888 

• De temperatuur van het 25m-bad bedraagt 28,5°C en van het instructiebad ongeveer 30°C 

• Er is een individuele kleed- en doucheruimte voorzien voor rolstoelgebruikers. 

• Geen trappen tot aan de zwembadrand. 

• Er is eventueel een lift voorzien maar enkel op afspraak! 
 

 

Dilbeek: thermen 

Kattebroekstraat 290  

1700 Dilbeek 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/nl/ter-heide/informatie/maximale-toegankelijkheid
http://www.sportoase.be/nl/ter-heide/informatie/maximale-toegankelijkheid
mailto:info.hallebad@sportoase.be
http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad
https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
mailto:zwembad@tienen.be
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Belgium  

T. + 32 2 466 00 88 

Website: http://www.thermendilbeek.be/ 

kine Elsie Huybrechts geeft kine in warm water ( 32°) . 

HUYBRECHTS Elsie 0486502033  

 

 

 

Stedelijk zwembad Aarschot 

Demervallei 9 

3200 Aarschot 

Telefoon:  016/56 11 25 

Fax: 016/57 10 61 

E-mail: zwembad@aarschot.be 

Website: https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home 

Opmerkingen: 

• Zwemlessen 

• Een instructiebad, miniglijbaan, snake en een reuze waterglijbaan van 60 meter lang. 

Het bad heeft een waterdiepte van 35 centimeter tot 90 centimeter. 

Watertemperatuur van 32°C. 

• Een overdekt recreatiecentrum met een zwembad van 25 meter lengte  

verdeeld in acht banen met springplanken van één en drie meter. 

Watertemperatuur: 29°C. 

• Het Stedelijk zwembad Aarschot is rolstoeltoegankelijk, er is een zwembadlift en een rolstoel voor het 

nat gedeelte.  

 

 

Zwembad Dilkom vzw 

 

Beeldhouwkunstlaan z/n 

1700 Dilbeek 

Tel: 02 567 25 42 

email:mailto:info@dilkom.be 

website: http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3 

 

opmerkingen: 

• een sportbad van 25m (temp = 28.5°) 

• een recreatiebad (temp = 30.5°) met stroomversnelling, borrelbank, rugmassage, tuimelemmers, een 

spuitende vuurtoren en slang 

• een plonsbadje van slechts 30cm diepte (temp =31.5°) met glijbaan en spuitbollen 

individuele jacuzzi's (temp. = 37.5°) en stoombaden (temp. = 50°) 

 

 

Het overdekt zwembad "Pierebad" 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:zwembad@aarschot.be
https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home
mailto:info@dilkom.be
http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3
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Ringlaan 25 

1853 Grimbergen 

tel.: 02/263.07.10 

Opmerkingen: 

• in het Pierebad zijn er géén drempels 

• de ingang en het buitenterras van de cafetaria zijn bereikbaar via een hellend vlak 

• cafetaria en aangepast toilet op de eerste verdieping zijn bereikbaar met de lift 

• er is een grote kleedkamer, door middel van gordijnen in 3 te delen - hier bevinden zich 

één vaste aankleedtafel, wandbeugels en opklapbare zitjes 

• er is tevens een mobiele tillift met tildoek (Handimove) ter beschikking om te gebruiken in 

deze kleedkamer 

• aangrenzend aan deze kleedkamer is er een grote douche- en toiletruimte met een 

drempelloze douche en aangepast toilet 

• het gebruik van het competitiebad, instructiebad en recreatiebad is mogelijk d.m.v. een 

verplaatsbare zwembadlift met tildoek 

• in het thermengedeelte is er voor de sauna en het stoombad een verrijdbare 

hittebestendige houten stoel voorzien 

• de whirlpool is bereikbaar via een plafondlift 

• in de zwembadzone staan twee verrijdbare douchestoelen ter beschikking 

• voldoende parkeergelegenheid is voorzien 

• de redders staan steeds ter beschikking om bij te staan bij het gebruik van de 

zwembadliften 

• Wedstrijdbad 27,9 graden, instructiebad 28,6 graden, recreatiebad 31,5 graden, peuterbad 

32,6 graden. 

Wildersportcomplex  

 

Sportlaan 11 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

T 02 371 14 24 

E sportdienst@sint-pieters-leeuw.be 

Website: https://www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/zwembad 

 

Opmerkingen:  

• Het kleine instructiebad  (8m x 8m en max 1m16 diep) heeft een temperatuur van 30°C, het grote bad 

heeft 28,5 °C. 

• In het kleine bad is een helling om af te rijden, in het grote bad is een zwembadlift. 

• 2 rolstoelen om de natte zones te betreden (Men heeft liever geen rolstoelen die buiten gebruikt 

worden, in de natte zone) 

Zwembad Landen 

Sportlaan 1 

3400 Landen 

Tel: 011 83 19 41 

Fax: 011 88 73 50 

Website: http://www.landen.be/fb111egpb529vmq1wlo172.aspx 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
https://www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/zwembad
http://www.landen.be/fb111egpb529vmq1wlo172.aspx
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Opmerkingen: 

• Rolstoeltoegankelijk, zwembadlift 
• De temperatuur in het instructiebad is 30,2° 
• Het water van het 25 m bad heeft een temperatuur van 29,2 ° 

 

  

http://www.duchenneparentproject.be/
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Waals-Brabant 

Rêveries Toniques 

 

Rue Thomas Decock 47 

1390 Gottechain (tussen Leuven en Wavre) 

Telefoon: 010 22.22.32 

Website: www.reveriestoniques.be 

 

Opmerkingen: 

• Zwemlessen/  il y a des cours de natation pour tous les âges et tous le niveaux. 

• L’AQUAGYM est de la gym douce dans l’eau. Alors que le fitness en salle peut se révéler éprouvant, 

l’aquagym, au contraire, est une discipline douce. L’aquagym se pratique dans une piscine de 30°, ce 

qui favorise le relâchement musculaire. L’AQUADOS (cours thérapeutique) Nous vous accueillons 

dans notre école du dos, et vous laissons entre les mains expertes de nos kinés et ostéopathes. 

• Aangepaste aquagym in speciaal verwarmd zwembad o.l.v. een perfect tweetalige kinesist 

maximum 8 personen per beurt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

voormiddag en ’s avonds. Inschrijving per trimester 

 

  

http://www.duchenneparentproject.be/
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West-Vlaanderen 
 

Overzicht: 

 

Naam zwembad Warm bad 
aanwezig  

Zwemlessen 
mogelijk 

Subtropisch 
/glijbanen 
e.d. 

Kinesist 
praktijk/ 
Revalidatie 
centrum 

Rolstoel-
toegankelijk 

Speciale 
voorzieningen 
zoals 
zwembadlift  

Sportoase 
Philipssite 

30°C + +  + + 

Sportoase Ter Heide 30°C +   + - 

Sportoase Hallebad 
nv 

28°C/31°C + +  + + (lift voor elk 
bad) 

Zwembad De 
Blykaert 
 

30°C +   + Lift op afspraak 

Dilbeek: thermen 
 

32°   + Kine in 
thermen 

  

Stedelijk zwembad 
Aarschot 
 

32°C/29°C + +  + + 

Zwembad Dilkom 
vzw 

28,5°C/30°C + +    

"Pierebad" 28,6°C/31,5°C + +(wellness)  + + 
Wildersportcomplex 28,5°C/30°C +   + + 
       
       
       

 

Extra info zwembaden: 

 

Sportoase Duinenwater 
 
Duinenwater 43 
8300 Knokke-Heist 
Tel: 050 67 29 20 - Fax: 050 67 29 21 
info.duinenwater@sportoase.be 
 
Opmerkingen: 

• Maximale toegankelijkheid: http://www.sportoase.be/nl/duinenwater/informatie/maximale-

toegankelijkheid 

• Sport-en wedstrijdbad: 25m lang met 6 wedstrijdbanen en 8 oefenbanen. Wanneer scholen en 

zwemclubs gebruik maken van het bad worden ook banen voorbehouden voor de individuele 

zwemmer. 

http://www.duchenneparentproject.be/
http://www.sportoase.be/nl/philipssite
http://www.sportoase.be/nl/philipssite
http://www.sportoase.be/nl/ter-heide/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad
http://www.sportoase.be/nl/hallebad-halle/zwembad
https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
https://sport.tienen.be/zwembad-de-blyckaert
http://www.thermendilbeek.be/
https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home
https://sites.google.com/site/stedelijkzwembadaarschot/home
http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3
http://dilkom.semaforce.eu/index.php?id=3
http://www.grimbergen.be/Zwembaden.html
https://www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/zwembad
mailto:info.duinenwater@sportoase.be
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• Actieve recreatiegedeelte: hier beleef je dolle pret met waterversnellingen, fonteinen, een golfslagbad 

en voor de echte waaghalzen een uniek glijbanencomplex met 5 exclusieve glijbanen, ... en dit allemaal 

in een tropische sfeer. 

• Peuter- en kleuterzone : dit bestaat uit een groot, ondiep bad, met diverse fonteinen en leuke 

animaties. Watertemperatuur: 30°C 

• Heb je eerder nood aan rust en ontspanning, dan kan je lekker genieten van de uitgebreide wellness 

zone met onder andere whirlpool, Finse sauna, infraroodsauna, bio-sauna, stoombaden, ... die in de 

prijs zijn inbegrepen. 

• Het instructiebad met verstelbare bodem, waar het water steeds een temperatuur van 30°C heeft, is 

dan weer perfect voor bijzondere doelgroepen (zoals o.a. personen met een handicap, kleine kinderen 

en senioren) en voor de Sportoase-zwemschool, aqualessen, ... 

• Voor zwem- en aqualessen ben je bij Sportoase zeker aan het juiste adres. Sportoase heeft een 
uitgebreid aanbod aan groeps- en aqualessen en beschikt over een Sportoase Zwemschool.  

Bloso Wellness- & Saunacentrum 

Koning Boudewijnlaan 15 bis 

8370 Blankenberge 

Telefoon/Fax: 

+32 50 43 52 60 

+32 50 41 71 39 (fax) 

E-mail: blankenberge@bloso.be 

Website: http://www.blososauna.be / http://www.infotalia.com/nld/reizen/reisgids_detail.asp?detailitem=4043 

 

Opmerkingen: 

• Er zijn allerlei voorzieningen voor mensen met een handicap: een lift, tilsystemen, bad rolstoelen en 

aangepast sanitair en douches voor wie dat nodig heeft. Het zwembad is 16m op 8 m, er is binnen in 

het bad gedeelte een jet stream en nekdouche en een relaxruimte met warmterustbanken. 

• Het Bloso-centrum Blankenberge is een openbare sauna waar reserveren niet nodig is en een bezoek 

niet beperkt wordt in duur. Buiten dinsdag en donderdag gebeurt het saunabezoek naakt om 

hygiënische redenen. 

• Voetenbad met warmtebank 

Koud- en warm dompelbad 

Whirlpool (jacuzzi) 

Turks stoombad met mozaïektegels 

Lichttherapie- en biosauna (60 tot 80°C) 

Infraroodcabine 

Finse of droge sauna (85 tot 95°C) 

Instructiebad ( 16m op 8m ) 

 

S & R Olympia Brugge 

Doornstraat 110 

8200 Brugge 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:blankenberge@bloso.be
http://www.blososauna.be/
http://www.infotalia.com/nld/reizen/reisgids_detail.asp?detailitem=4043
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Algemeen: olympia@sr-olympia.be of   050 67 28 70 

Zwemacademie en Aquasports: aquanimo@sr-olympia.be 

Website: http://www.sr-olympia.be 

 

Opmerkingen: 

• Zwemles in het sportbad 

• Subtropisch en sportgedeelte 

• Golfslagbad 30°C 
 

http://www.duchenneparentproject.be/
mailto:olympia@sr-olympia.be
mailto:aquanimo@sr-olympia.be
http://www.sr-olympia.be/

