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Badeau: een zwembad voor alle Brusselaars

Nu zondag 28 augustus is iedereen van harte welkom op de officiële inhuldiging van het eerste
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openluchtzwembad van Brussel . Het zwembad ligt aan het parkje bij het monument voor de
arbeid in Laken en kwam tot stand op initiatief van de vzw Pool is Cool in samenwerking met
Public vzw en met de financiële ondersteuning van de Stad Brussel. ‘Bij dit schitterend weer
brengt het zwembad jonge en oude buurtbewoners samen voor plezier en verkoeling. Het
geweldige succes van dit project toont aan dat water in Brussel een groot onbenut potentieel
heeft,’ aldus Ans Persoons (sp.a), Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden,
Wijkcontracten en Participatie. Het zwembad is al even open, maar wordt nu zondag officieel
ingehuldigd. Volgende week zondag, 4 september, is de laatste dag dat het zwembad open is,
wat gevierd wordt met een groot afsluitfeest vanaf 14u00.
Pool is Cool zet in op water
Pool is Cool zet zich sinds 2015 in voor publieke openluchtzwembaden in Brussel. Na heel wat
onderzoek en enkele guerrilla zweminterventies in Brusselse fonteinen, werd een subsidie
aangevraagd in het kader van de projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden van de Stad
Brussel. Ans Persoons: ‘Met hun project ‘Badeau’ voldeed Pool is Cool erg goed aan onze
doelstellingen. Het openlucht kinderzwembad komt voort uit een reële behoefte van vele inwoners en
brengt buurtbewoners samen. Het project slaagt er bovendien uitstekend in om het enorme potentieel
van de openbare ruimte langs het kanaal ter hoogte van het Vergotedok in de verf te zetten’.
Geen ‘Badeau’ zonder ‘Au bord de l’eau’
Het grote succes van het kinderzwembad is te danken aan de goede samenwerking met vzw Public,
de drijvende kracht achter het project ‘Au Bord de l’eau’. De vzw werd in 2016 laureaat van het
participatief budget van de Stad Brussel en sleepte een budget van 35.000 euro in de wacht om
initiatieven te nemen met en voor de inwoners van de wijk rond het monument van de arbeid. Daar
waar Pool is Cool zich vooral concentreert op de planning en bouw van het zwembad, zorgt de vzw
Public voor permanentie om het kinderzwembad dagelijks open te houden.
Nu zondag omstreeks 14u00 is iedereen van harte welkom om het zwembad, dat al een tijdje open is,
nu ook plechtig in te huldigen. Volgende week zondag, 4 september, is iedereen van harte welkom op
het afsluitfeest, ook vanaf 14u00.
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Ooit waren er al openluchtzwembaden in Ukkel en in Evere.
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