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Construx Rental &  
Van Roey Maes slaan de 
handen in elkaar
Voor technisch advies en een correcte service kiezen veel aannemers voor Construx Rental, zo 
ook de firma Van Roey – Maes voor hun project ‘De Zwemkom’, een nieuw zwembadcomplex in 
Wevelgem. Intussen zijn de drie zwembadkuipen klaar en zijn ze bezig aan het wind- en waterdicht 
maken van het gebouw. De volledige ruwbouw werd gerealiseerd met de bekisting en ondersteuning 
van Construx Rental.

Sinds Januari 2020 is de afdeling verhuur 
van de firma Construx omgetoverd tot Con-
strux Rental, met depots in Roeselare, Genk 
en Boortmeerbeek. Hierdoor beschikt Con-
strux Rental over een unieke geografisch 
spreiding in de huurmarkt van bekisting – en 
ondersteuningsmaterieel. 

GLOEDNIEUW ZWEMBAD
Begin 2021 kunnen de eerste lengtes worden 
gezwommen in het gloednieuw zwembad op 
de sportsite in Wevelgem. Het gebouw zal uit 
twee verdiepingen bestaan en drie baden tel-
len. Het grootste is een 25-meter sportbad 
dat een beweegbare bodem krijgt. Dit bad zal 
7 zwembanen tellen, twee meer dan het hui-
dige. Naast het grote bad komt er nog een 
instructiebad, vergelijkbaar met het huidige 
instructiebad.
Het derde bad is een peuter- en recreatie-
bad van 30 cm diep. Daarin komen een bre-
de glijbaan, kleine glijbaan en talrijke speelele-
menten. De focus in het nieuw zwembad ligt 
op het ‘zwemmen’: het schoolzwemmen en 
baantjes- en sportzwemmen. Met de attrac-
tieve recreatie in dit peuter- en recreatiebad 
willen ze echter ook jonge gezinnen aan hun 
trekken laten komen.

PASSERELLE VOOR BEZOEKERS
Op de eerste verdieping loopt doorheen de 
zwembadhal een passerelle, van waarop be-
zoekers naar de zwemmers beneden kunnen 
kijken. Er komt ook een cafetaria die uitkijkt 
op het zwembad. Daarnaast komen er twee 
klaslokalen op de eerste verdieping, plus twee 
kantoren, een vergaderruimte en een om- 
kleedruimte en refter voor het personeel.
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INDRUKWEKKEND 
BOUWPROJECT
Dat het een indrukwekkend bouwproject is, is 
een understatement. “Alle kelderwanden wer-
den met bekisting van Construx Rental uitge-
voerd,” zegt projectleider Bart De Riemaeker 
van aannemer Van Roey Maes uit Gent. De 
werfleider Frederik De Visch en assistent-pro-
jectleider Bavo Haesen hebben, in nauw over-
leg met Kristof Carrette van Construx Rental, 
het volledig gebouw zo optimaal mogelijk uit-
gewerkt met de Tricon stalen paneelbekisting. 
De werf beschikt over complete uitvoerings-
plannen, zodanig dat de juiste bekisting op-
timaal kan toegepast worden. Rest een per-
fecte service van levering met transport op de 
werf en vanaf dat moment kunnen de arbei-
ders starten met de montage van de bekis-
ting, zodanig dat de wanden van de kelder, de 
zwembaden en de buffertanks kunnen wor-
den gerealiseerd. 

VLOTTE START
Construx Rental geeft de nodige instructies op 
de werf om een vlotte start van de werkzaam-
heden te verzekeren. En het gaat vooruit, dat 
zal iedereen kunnen bevestigen die nu en dan 
langs de werf wandelt. De betonwanden van 
de gelijkvloerse verdieping werden geplaatst, 
met daarop de betonplaat. Op dit moment 
worden de betonwanden voor de eerste ver-
dieping gerealiseert. De kelderverdieping is 
klaar, met daarin de drie betonkuipen van de 
drie zwembaden. In die kelderverdieping kan 
men rond die zwembadkuipen lopen. Er wer-
den in de kelder ook buffertanken in beton 
voorzien. Deze bakken vangen het water op 
vanuit de overloopgoten. 
Voor de werf werd onder andere 400 vier-
kante meter Tricon stalen paneelbekisting ge-
bruikt en meer dan 550 schoren (type Con-
strux PDG30-35-40).
“Je hebt een betrouwbare partner voor bekis-
ting nodig voor zo’n type projecten, die heb-
ben we in Construx Rental gevonden door zijn 
perfecte ondersteuning en begeleiding”, zo 
besluit Frederik De Visch.


