
 

 

Heropening van de zwembaden van de Stad Brussel 
 

 
Naar aanleiding van het besluit van de Nationale Veiligheidsraad zullen het zwembad van Laken en de 
Baden van het centrum vanaf 1 juli 2020 hun deuren weer openen voor zwemmers. 
 
Het zwembad in Neder-Over-Heembeek gaat op 20 juli opnieuw open. Er werd gebruikgemaakt van 
de door de lockdown opgelegde sluiting om enkele grote werken aan te vangen. Zo kunnen zwemmers 
in nog betere omstandigheden worden verwelkomd. De werken worden momenteel afgerond.  
 
Specifieke maatregelen voor het grote publiek 
 
Om te voldoen aan de door de veiligheidsraad opgelegde beperkingen inzake hygiëne en gezondheid, 
is deze postcovidheropening onderworpen aan specifieke voorwaarden: 
 

1. Voorafgaand reserveren is noodzakelijk. Zwemmers die niet gereserveerd hebben, hebben 
geen toegang tot het zwembad.  
Er is een online reserveringssysteem opgezet. De link is toegankelijk op de website van de Stad 
Brussel, in het deel dat gewijd is aan de drie zwembaden. 
Deze reservering maakt het mogelijk om enerzijds de door de veiligheidsraad opgelegde 
gezondheids- en hygiënemaatregelen na te leven en anderzijds de stromen te beheren door 
menigtes voor en in de infrastructuren te vermijden. 

2. Alleen grote zwembaden zijn in dit stadium toegankelijk voor zwemmers. Voor kleine 
gezinsbaden zijn aanvullende maatregelen nodig, die momenteel worden bestudeerd.  

3. De zwemtijd is beperkt tot hoogstens 60 minuten per sessie. 
4. Het aantal zwemmers is beperkt tot 4 per baan.  
5. Kleedkamers en lockers zijn toegankelijk. Ze worden onmiddellijk na elk gebruik 

gedesinfecteerd. 
6. Betalen kan voortaan elektronisch en contactloos aan de kassa's van de verschillende 

zwembaden. 
 
Om ervoor te zorgen dat deze regels zo goed mogelijk worden nageleefd, heeft al het personeel van 
de vzw Zwembaden van de Stad Brussel een specifieke opleiding gevolgd (eerste hulp, reiniging en 
ontsmetting) om de Brusselaars in de best mogelijke omstandigheden op het gebied van hygiëne en 
veiligheid te ontvangen. 
 
 



Clubs, stages en scholen 
 
De Stad Brussel richtte zich in eerste instantie op het organiseren van de toegang voor het brede 
publiek. Om deze eerste heropening te verzekeren, wordt de terugkeer van sportclubs (overdag en 's 
avonds) uitgesteld. Toch stelt de Sportdienst van de Stad Brussel alles in het werk om de terugkeer 
van de verschillende clubs zo snel mogelijk te kunnen organiseren, en dit in overleg met de sportclubs 
en met strikte inachtneming van de hygiënemaatregelen die door de veiligheidsraad worden 
opgelegd.  
 
Douchegebruik van de Baden van het Centrum 
 
Ook de douches als bijkomende dienst zullen op 1 juli weer opengaan. Het douchegebruik wordt 
georganiseerd in slots van 45 minuten, van dinsdag tot en met zaterdag: 
9.15 - 10.00 uur 
10.30 - 11.15 uur 
11.45 - 12.30 uur 
13.00 - 13.45 uur 
 

Meer info? 

Els Wauters, Woordvoerder van de Schepen van Sport, Benoit Hellings: 0490/52.45.21 

 


