
EEN AMBITIEUS SPORTPLAN VOOR LEUVEN 
We willen met dit Leuvens sportplan een versnelling hoger schakelen. We willen zoveel mogelijk 
Leuvenaars in beweging krijgen dankzij een uitgebreid sportaanbod, aangepaste activiteiten voor 
werkende volwassenen, voor ouderen en voor mensen met een beperking en goede 
infrastructuur. Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht uit. Sport draagt bij 
tot algemeen welzijn, geeft mensen identiteit en bevordert de inclusie van kansengroepen in onze 
samenleving. N-VA Leuven wilt dat de stad inzet op sport als verbindende factor. 

Leuvense sportclubs worden gestimuleerd om verder te groeien. De stad zorgt voor 
ondersteuning met subsidies, informatie, logistiek en infrastructuur. 
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50m-zwembad 

 
Als centrumstad in Oost-Brabant wordt Leuven geconfronteerd met een grote vraag naar 

sportinfrastructuur en in het bijzonder zwemwater. De vraag naar een 50-meterbad eindigde zelfs 

tweede op de ‘Vragende Partij’ voor Leuven, uitgevoerd door de redactie naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Die vraag komt niet enkel uit de eigen stad, want heel wat 

omliggende gemeenten zoals Herent, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, Bertem… hebben geen 

eigen zwembad. Leuven heeft zich steeds willen promoten als sportstad, maar zwembaden zijn 

nu eenmaal duur. Daarom is er begin jaren 2000 voor gekozen om de door de stad uitgebate 

zwembaden aan het Hogeschoolplein en het Celestijntje af te breken en te vervangen door één 

zwembad in een PPS-samenwerking met de toenmalige Sportavan-groep (nu SportOase). Voor 

het publieke zwemmen impliceerde dit een kleine verbetering, want vanaf 2006 was er na de 

opening van het SportOase-complex aan de Philipssite 362 dagen per jaar gedurende heel de dag 

zwemwater ter beschikking, zij het soms erg weinig, en konden ook recreatieve zwemmers 

(speelzwemmers) hun hart ophalen. Voor clubs en scholen betekende het echter een reductie in 

het beschikbare zwemwater en voor de hobby-zwemmer een sterke stijging van de prijs. 

 

Aangezien het schoolzwemmen meer en meer onder druk staat omwille van kostprijs en gebrek 

aan zwembaden, zijn zwemscholen en –clubs erg in trek, maar ook zij worden geconfronteerd 

met een tekort aan zwemwater. Het gevolg zijn ellenlange wachtlijsten. Een toename van het 



beschikbare zwemwater zou dus voor publieke baantjestrekkers, scholen en clubs zeer welkom 

zijn. 

 

Wat bovendien opvalt is het gebrek aan een Olympisch zwembad in Leuven en Vlaams-Brabant. 

Dit is een zwembad met een lengte van 50 meter. Dit soort baden is noodzakelijk voor zwemmen 

op hoog niveau en ze hebben een grote capaciteit aan beschikbaar zwemwater. Bovendien 

kunnen zulke baden multifunctioneel gemaakt worden. Zo kan men kiezen hoeveel banen men 

25 m, dan wel 50 m maakt op ieder moment van de dag en kan men met een mobiele 

scheidingswand en gedeeltelijk verplaatsbare bodem een apart deel afsluiten en gebruiken als 

instructie- of doelgroepenbad. 

 

De kosten voor bouw en uitbating liggen dan wel hoger dan dat van een 25-meterbad met 

dezelfde breedte, maar zijn niet dubbel zo hoog. Hasselt (buiten), Brugge, Oostende, Aalst, 

Antwerpen, Gent, Kortrijk, Genk hebben allen (plannen voor) een 50-meterzwembad. Zij hebben 

er vaak voor gekozen om hun sporten te centraliseren in één complex en niet zoals in Leuven drie 

zwembaden uit te baten. Schaalvoordelen zijn er bij zwembaden enorm. Wij gaan voluit voor een 

nieuw Olympisch zwembad in Kessel-Lo. Dit zou van Kessel-Lo de hub maken van individuele 

sporten als atletiek, zwemmen en gymnastiek, maar ook voor waterpolo bijvoorbeeld. 

 

 
 

Tot nu toe werden plannen of vragen steeds beantwoord met “we gaan het onderzoeken”, maar 

in werkelijkheid is nooit enig initiatief genomen door het stadsbestuur. Wij gaan voluit voor een 

50 m-bad. Het feit dat er in Vlaams-Brabant geen enkel Olympisch zwembad te vinden is en het 

bovenlokale niveau van dergelijk project, kan alleen maar in het voordeel spelen van een 

aanvraag voor subsidie bij de Vlaamse overheid. 



 

Olympische zwembaden zijn er in vele vormen en mogelijkheden. Je hebt absolute 

topsportbaden, zoals het ‘Pieter van den Hoogenband’-zwemstadion in Eindhoven met een 

bouwkost van 24 miljoen euro en een uitbatingskost van iets meer dan 2,5 miljoen euro per jaar. 

Dit complex omvat een 50x25-bassin, een 25x20-bassin met beweegbare bodem en een 50x10-

bassin. Dit bad is ontworpen door het architectenbureau ‘Slangen + Koenis’, de referentie op het 

gebied van zwembadontwerp, en heeft dus wel meer capaciteit dan alle Leuvense zwembaden 

samen. Bovendien is er plaats voor 3000 toeschouwers en schept dit mogelijkheden om 

prestigieuze wedstrijden als nationale kampioenschappen, Europese kampioenschappen of een 

wereldbekerwedstrijd te organiseren. Dit soort project is vermoedelijk te ambitieus voor een stad 

als Leuven. Zeker gezien het aantal bestaande zwembaden en overeenkomsten. 

 

Een 50-meterbad hoeft echter helemaal niet zo duur te zijn. Het architectenbureau 

Slangen+Koenis heeft samen met de Koninklijk Nederlandse Zwembond het project 

‘2521gewoonzwemmen’ opgestart om de bouw en uitbating van zwembaden betaalbaarder te 

maken. Ze werken met gestandaardiseerde ontwerpen en businessplannen. Hieronder 

presenteren we een project met een eenvoudig 50-meterbad. In dit bad zouden dan voornamelijk 

de competitiezwemclubs,  zwemscholen en baantjeszwemmers hun thuis vinden, terwijl in de 

andere baden dan meer plaats is voor de recreatievere sporter.

http://www.slangenkoenis.nl/nl/project/
http://www.2521gewoonzwemmen.nl/


 

50-meterbad Leuven 

 

Afmetingen 50m x 25m (10 banen) 

Flexibiliteit - Twee afzonderlijke pontons (10 meter + 15 meter) die in de 

breedte omhoog kunnen komen. En het zwembad verdelen in 

een bad van 25 en één van 24 meter. 

- Een scheidingswand 

- Beweegbare bodem (10m x 24m) 

- Zonder meerkost tot 3 à 4° te maken 

- Eventueel ligweide 

- Springkasteel in vakanties 

Kostprijs € 12 000 000 

Afschrijvingstermijn 40 jaar 

Bouwkost   /  jaar € 300 000 / jaar 

Technische kosten 

(Elektriciteit, 

verwarming, 

chemicaliën) 

€ 275 000 / jaar 

Onderhoudskosten 

voor behoud op niveau 

31 

 

€ 275 000 / jaar 

Personeelskosten € 600 000 / jaar (16 FTE) (Mogelijkheid tot efficiëntiewinsten) 

- 1 beheerder 

- 7 à 8 redders 

- 3 poetspersoneel 

- 4 à 5 kassamedewerkers 

Totale kostprijs € 1 450 000 / jaar2 

(Ter vergelijking: Jaarlijkse subsidie van de stad aan SportOase 

Philipssite: € 1 541 900 + onroerende voorheffing) 

Eventuele subsidie Vlaamse overheid: 

- Bij nieuwbouwprojecten wordt uitgegaan van een maximale 

subsidie van 10% op het aanvaarde investeringsbedrag, 

rekening houdend met een maximaal subsidiebedrag van 1,2 

miljoen euro. 

Eventuele partners - KU Leuven 

- Omliggende gemeenten (Herent, Oud-Heverlee, Lubbeek, 

Holsbeek…) 

 

                                                 
1 Houdt in dat zwembad wordt onderhouden, zodat het na afschrijving nog eens 20 tot 30 jaar kan openblijven. (investeringen in betere 

technologiën …). 
2 Bron: ‘Slangen+Koenis’ en ‘2521gewoonzwemmen’. 



Besluit 

De kosten voor het bouwen en uitbaten van een 50-meterbad zijn aanzienlijk, maar niet zo 

hoog als steeds gevreesd. Met minder dan één miljoen euro per jaar aan subsidie kan dit soort 

bad uitgebaat worden. De kosten voor het uitbaten van één 50-meterbad liggen behoorlijk 

wat lager dan de kosten van het uitbaten van twee 25-meter baden. Leuven moet de ambitie 

hebben om als ambitieuze en innovatieve centrumstad in de noden van zijn burgers en die 

van naburige gemeenten te voorzien. Een 50-meterbad wordt vaak aanzien als een 

prestigeproject. Uiteraard zorgt het voor prestige, maar het bouwen van zo’n bad is ook de 

meest efficiënte manier om echt uit te breiden qua capaciteit. Beter één groot project, dan 

twee kleine. 

Tijdens de bouw zouden we het bestaande zwembad, dat enkele jaren geleden nog spoedig 

moest worden opgeknapt omdat het in lamentabele toestand verkeerde, nog even 

openhouden tot het nieuwe zwembad af is. We willen uiteraard ook bekijken hoe we nadien 

eventueel ook nog een nieuwe sporthal kunnen realiseren zodat het gehele sportcomplex 

uiteindelijk vernieuwd wordt. 

 

Balsporthal mét LED-belijning 

De indoor balsportclubs zoals bijvoorbeeld ‘Leuven Bears’ en ‘VHL’ worden al enkele jaren 

geconfronteerd met een nijpend tekort aan goede infrastructuur. Bovendien zit de werking 

van deze clubs vaak verspreid over zeven of acht locaties wat het organisatorisch en logistiek 

moeilijk te bolwerken maakt voor de clubs. Clubs moeten een echte thuisbasis kunnen 

hebben. Het stadsbestuur heeft daarom de intentie uitgesproken om te investeren in een 

nieuwe sporthal op de sportsite aan de Hertogstraat (UCLL-H. Hart). Het zou om een forse 

uitbreiding van de capaciteit gaan en ervoor zorgen de sportsite van Heverlee echt dé hub 

wordt voor indoor balsporten. Ook N-VA Leuven vindt de bouw van een nieuw sporthal 

noodzakelijk, mits rekening wordt gehouden met parkeerdruk en verkeer in de aanpalende 

woonwijk. 

Maar N-VA Leuven wil nog een stap verder gaan. 

Iedereen die al eens is gaan volleyballen, basketballen of badmintonnen heeft wel opgemerkt 

dat de belijningen in een sporthal vaak verwarrend kan zijn. Een kakofonie van kleuren voor 

voetbal, handbal, tennis, badminton, volleybal en basketbal waar iedereen gek van wordt. Wij 

willen voluit gaan voor een digitale vloer. Dat wil zeggen dat voor elke sport in de vloer LED-

strips zitten die enkel oplichten wanneer die specifieke sport beoefend worden. Een digitale 

sportvloer kost €300 000 euro voor een typische sporthal met 3 units, dus €600 000 voor een 

sporthal met 6 units. Dit gaat dus om een behoorlijke investering, maar wanneer jarenlang 

dag in dag uit honderden sporters plezier beleven aan deze investering, is dat zijn geld meer 

dan waard. De prijs van de nieuwe sporthal begroten we op €7 000 000 euro, vloer 

inbegrepen. 



Eens dit systeem in gebruik is kan voor elk van de verschillende sporten in optimale 

omstandigheden getraind worden. Met één druk op de knop verander je de sporthal van een 

basketbalarena in een volleybalhal of in badmintonveldjes. 

Ook willen we kijken of de vloer in SportOase kan worden vervangen door een digitale vloer. 

Momenteel moet er bij basketbal-, volleybal- of handbalmatchen omwille van de wirwar van 

lijnen immers steeds een wedstrijdvloer gelegd worden bovenop de normale sportvloer. Dat 

is een tijdrovende activiteit die week in week uit een enorme inspanning van de clubs zen hun 

vrijwilligers vraagt. Vrijwilligers die de clubs nuttiger zouden kunnen inzetten voor andere 

taken.  

 

 

  

https://youtu.be/yQXyks57FWU


 

 

 

 

 

 

Weekend- en vakantiesportkaart KU Leuven 

Iedereen kent het mooie sportkot en arenbergpark. Het is één van de groene pareltjes van 

Leuven. De meerderheid van de gebruikers zijn studenten en personeel van de KU Leuven, 

maar momenteel biedt de KU Leuven in de zomermaanden (Juni-September) een 

vakantiesportkaart aan voor €30 euro waarmee iedere Leuvenaar kan gebruikmaken van de 

sportinfrastructuur van de universiteit voor onder meer: basket, (zaal)voetbal, badminton, 

tennis, zwemmen… De zomer leent zich echt tot sportbeoefening en pick-up voetbal-  of 

basketbalmatchen zijn ontzettend leuke activiteiten en gebeuren in realiteit al, maar de 

zomersportkaart zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent. 

Jammer genoeg is dit genereuze initiatief van de universiteit veel te weinig bekend bij de 

Leuvenaars. Wij willen het bestaan van deze kaart veel breder bekend maken en actief 

promoten. Bovendien willen we onderzoeken of het in samenspraak met de universiteit dit 

concept uit te breiden naar de andere vakanties en weekenddagen. Tenslotte gaan veel 

studenten tijdens de weekends toch nog steeds naar huis en wordt de infrastructuur dan wat 

onderbenut. Deze kaart is ideaal voor recreatieve sporters die eens willen gaan sporten met 

vrienden. De mooie en aangename omgeving zorgt er bovendien voor dat de inspanning ook 

echt gepaard gaat met ontspanning. 

 



Leuven Beweeg(t)! 

Naast inzetten op competitiesport willen we ook echt werk maken van recreatieve sport. 

Sport zorgt voor ontspanning, vriendschappen, gezondheid en doet stress verdwijnen. Al die 

positieve effecten hebben ook voordelen buiten de sportwereld. Los van al het goede dat 

sport betekent voor het lichaam is er aan sport ook een belangrijke sociale component. Sport 

brengt mensen samen. Samen sporten is vaak leuker dan alleen sporten. Bovendien draaien 

heel veel sportclubs dankzij talloze vrijwilligers. Mensen zetten zich graag belangeloos in en 

dragen zo bij aan de sociale cohesie. 

Daarom willen we met N-VA Leuven zoveel mogelijk Leuvenaars in beweging krijgen. Om dit 

aan te moedigen zetten we in op de volgende zaken: 

- Collectieve uitdagingen voor de Leuvenaars: op maat van alle leeftijden en alle niveaus 

zodat iedereen zich betrokken voelt. We starten het concept ‘Leuven Beweeg(t)!’ op.  

Samen gaan we de strijd aan met welvaartziekten zoals obesitas en diabetes (type II).  

- Zo’n uitdaging kan bestaan uit het aantal stappen, gezwommen baantjes, gelopen 

kilometers, gefietste kilometers, verloren kilo’s of aantal keer gaan sporten van alle 

Leuvenaars op te tellen om een collectief doel te behalen. De stad voorziet een 

‘beloning’: hoeft niet per se veel te kosten. We visualiseren onze fitheidsnorm met een 

“fitometer” aan het stadskantoor (naast de CO2 klok). 

- Met Leuven Beweeg(t)! organiseren we op regelmatige tijdstippen sportactiviteiten 

waarbij het accent ligt op het collectieve en bewegen, niet per se op presteren. Er moet 

al erg veel gepresteerd worden op het werk. De meeste mensen zijn in de eerste plaats 

op zoek naar ontspanning.  We zorgen ervoor dat in elk van de deelgemeenten eens 

zo’n collectieve activiteit plaatsvindt. Zo slaan we drie vliegen in één klap: 1° we 

brengen de beslissing dichter bij de burger, ze beslissen mee over het type activiteit, 

2°de adviesraden krijgen onmiddellijk iets om aan mee te werken, en 3° we werken 

aan gezonde inwoners. 

- Toegankelijkheid van de gemeentelijke sportfaciliteiten en sociaal aanvaardbare 

tarieven voor zelf georganiseerde activiteiten zijn belangrijke aandachtspunten in een 

‘sport-voor-allen’-beleid. 

- We zorgen voor een veilige en gezonde sportbeoefening, waarbij de integriteit van de 

sport en de sporters op elk niveau worden gevrijwaard. 

- We moedigen initiatieven aan rond sport op het werk. We denken daarbij in de eerste 

plaats aan het gemeentepersoneel. Een wandel- of fietsvergoeding of een dienstfiets 

zijn mogelijkheden. We moedigen lokale bedrijven aan om hun werknemers aan het 

sporten of op de fiets te krijgen. 



- Ook voor de grote studentenpopulatie zijn er afgezien van de 24-urenloop nog te 

weinig sportevenementen. Ook hen willen we samen met de universiteit aanmoedigen 

om aan sport te doen en, waarom niet, kennis te laten maken met de Leuvense 

sportclubs. Verder willen we ook de studenten de kans geven om de deel te nemen 

aan de sportevents georganiseerd door de stad. We stellen vast dat dit aanbod nog 

onbekend terrein is voor vele studenten. 

- Wanneer meer mensen zelf bewegen, zal hun appreciatie voor prestaties van en het 

draagvlak voor competitiesporters vergroten. 

- Beweging voor iedereen betekent ook dat waarde zal worden gehecht aan 

competitie/topsport. Clubs moeten gesteund worden in hun ambities om sport op het 

hoogste niveau aan te kunnen bieden. Zij blijven ondersteund zoals dat nu het geval 

is. 

- Leuven promoot zich naast kenniscentrum en cultuurcentrum ook als echte sportstad. 

Zo willen we zoveel mogelijk nationale en regionale kampioenschappen in grote en 

kleine sporten naar onze stad halen. Dit kost relatief weinig geld en zal ervoor zorgen 

dat Leuven in de sportwereld gekend zal staan als een echte sportstad. In grote en 

dure éénmalige evenementen zullen wij niet investeren. 

- Leuvense topsporters worden ambassadeurs en dagen de bevolking uit. 

- Om ervoor te zorgen dat ook kansarme kinderen aan sport kunnen doen richt de stad 

een jeugdsportfonds op. Dit fonds wordt gesteund door lokale mecenassen, 

ondernemers, handel en bedrijven. Ook de stad zelf zal een jaarlijkse bijdrage doen. 

- Ook moet er publiek-toegankelijke sportinfrastructuur zijn. We kijken dan ook met 

grote nieuwsgierigheid uit naar de eerste resultaten van de ‘Leuven: Stad in Beweging’-

projecten. De stad heeft recent enkele projecten gekozen. Outdoor fitness 

(‘Calisthenics’ van BARCode) is een van de gekozen projecten, ook enkele innovatieve 

projecten werden opgestart. Als stad moeten we nauw opvolgen dat deze 

inspanningen lonen en eventueel bijsturen waar nodig.  

- Ook pleinen en publieke ruimtes kunnen meer benut worden om sport te promoten 

zonder dat dat een grote financiële inspanning vraagt. Basketringen zetten en lijnen 

verven kost niet zoveel. Plaatsen zoals bijvoorbeeld het park aan SportOase Philipssite 

en Parkpoort. Het park boven de parking is momenteel een nogal troosteloze 

omgeving. Tegelijk is SportOase een hub in het Leuvense sportnetwerk met het 

zwembad, gevechtssportzaal, sportzaal, fitness, skatepark… Waarom dit niet door 

trekken in het park en er bijvoorbeeld een basketveldje, voetbalveldje, een publiek 

tennisveld… of waarom ook niet: een Finse piste of een hindernissenparcours aan de 

Vaartkom, het Engels Plein en het park van de Keizersberg? 



Samen bereikt iedereen meer (TEAM Leuven) 

Samenwerking is een echt codewoord om doelen te bereiken in de sport. Dit geldt voor 

topsport waar verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden en invalshoeken 

samenwerken om het hoogst mogelijke te bereiken, maar ook voor breedtesport waar 

sportclubs de hand moeten reiken naar alle Leuvenaars. 

We richten het label ‘Team Leuven - Home of Champions’ op. Alle topsport- en 

competitieclubs die ondersteunt worden vanuit de stad zal gevraagd worden dit label op de 

kledij aan te brengen. Zo wordt dit label een echt begrip en kan het nadien gebruikt worden 

voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft in onze stad, van occasioneel recreant 

tot topsporter 

- KU Leuven is de meest innovatieve universiteit van Europa. Dat zou ook in het 

sportbeleid zichtbaar moeten zijn. Zowel voor breedtesport als voor competitie- en 

topsport zou er actief moeten worden samengewerkt. De Bakala Academy, het 

topsportplatform en SportsTech kunnen hiervoor al als aanzet gezien worden, maar 

het kan en moet ambitieuzer. 

- We focussen onze subsidiereglementen op kwaliteit, jeugdopleiding en professionele 

omkadering. Versnippering trachten we te vermijden en we stimuleren samenwerking 

of samengaan van lokale sportclubs. 

- We willen clubs die dezelfde sport aanbieden, maar ook over de sporttakken heen, 

aanmoedigen om meer samen te werken. Deze samenwerking kan dan uitmonden in 

een soort ‘sportpas’ waarmee gebruikers in verschillende clubs, over de clubgrenzen 

heen, van het aanbod kunnen genieten zonder lid te moeten worden van de 

verschillende clubs.  Ook willen we hen aanmoedigen om een jaarlijkse activiteit voor 

de recreant te organiseren. Dit is een kans om meer mensen kennis te doen maken 

met hun sport.  

- Ook voor de bouw en optimalisatie van het gebruik van sportinfrastructuur is 

samenwerking aangewezen. Bijvoorbeeld met scholen, de universiteit, omliggende 

gemeentes en private partners. 

- Sportclubs die zelf willen investeren in infrastructuur, zullen we maximaal faciliteren, 

door bijvoorbeeld erfpachtovereenkomsten af te sluiten. 

- Wij willen een ontmoetingsplatform creëren voor ondernemers, bedrijven en 

topsporters en sportclubs: een ‘Gouden Driehoek’. Bijvoorbeeld een compleet nieuwe 

sportsite in Kessel-Lo. Met een nieuwe moderne sporthal en een vernieuwd 50 m 

zwembad. Aangevuld met infrastructuur die fungeert als ontmoetingsplaats voor de 

sporter, ondernemer, bezoeker en buurtbewoner… 

 


