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1 INLEIDING MARKTBEVRAGING 

De Plopsa-groep, de pretparkdivisie van het familie entertainment bedrijf Studio 100, opende op 
22 maart 2015 haar eerste gethematiseerde waterpark in De Panne: Plopsaqua De Panne. Dit 
waterpark, dat volledig in het thema van het populaire Studio 100-figuurtje Wickie de Viking gebouwd 
werd, betreft een experimentele doch zeer geslaagde publiek-privaatrechtelijke samenwerking tussen 
Plopsaland NV (hierna steeds ‘Plopsaland’ genoemd) en de gemeente De Panne. 

Zoals vele andere steden en gemeenten kampte de gemeente De Panne, voor de bouw van Plopsaqua 
De Panne, met een zwaar verlieslatend gemeentelijk zwembad. Dit oubollig zwembad was dringend 
aan vernieuwing toe. Jaarlijks werden hierdoor enkele honderdduizenden euro’s geïnvesteerd om het 
zwembad te kunnen/mogen blijven exploiteren. Niet alleen het onderhoud bleek bijzonder duur, ook 
de exploitatiekost voor de gemeente De Panne was niet te overzien. Een zware dobber waardoor de 
gemeente diende te besparen op andere uitgaven. De gemeente De Panne maakte daarom plannen 
om te investeren in de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad. Wegens de hoge investeringskost 
die de bouw van een nieuw zwembad met zich mee brengt, zouden de aangeboden faciliteiten hoe 
dan ook beperkt dienen te worden. Het was bovendien koffiedik kijken voor de gemeente De Panne 
of zij het nieuwe zwembad wél rendabel zou kunnen uitbaten. 

De Plopsa-groep wilde na de overname van een aantal outdoorparken in binnen- en buitenland en de 
bouw van 2 indoorparken in België en Nederland haar actieterrein vergroten en plande de uitbreiding 
van de site in De Panne met een themahotel met zwemfaciliteiten. 

Beide partijen gingen aan tafel zitten om een mogelijke samenwerking te bespreken en besloten 
uiteindelijk om de krachten te bundelen. Een gecombineerde investering van de door beide partijen 
beoogde bedragen, bleek na enkele gesprekken de beste optie voor de gemeente De Panne, in de 
zoektocht naar een nieuw gemeentelijk zwembad, en voor Plopsaland, voor de uitbreiding van haar 
site met geplande investering. Het zwembad werd een heus waterpark, dat werd losgekoppeld van de 
hotelplannen en als een zelfstandige entiteit werd opgebouwd. 

De gemeente De Panne en haar inwoners kregen met deze oplossing veel meer dan het toenmalig én 
het aanvankelijk geplande gemeentelijk zwembad. Plopsaland zette immers hoog in op het recreatief 
karakter van het waterpark door middel van een doorgedreven thematisering en de overvloed aan 
attracties/glijbanen die voorzien werden, naast het standaard aanbod van een gemeentelijk zwembad 
zoals een 25 meter bad. Maar ook voor Plopsaland betekende de samenwerking een grote 
meerwaarde: zij kon groter bouwen dan zij aanvankelijk gepland had en kon met de inwoners van de 
gemeente De Panne onmiddellijk een grote hoeveelheid extra bezoekers aantrekken. 

Door in zee te gaan met de gemeente De Panne is Plopsaland er in geslaagd iets unieks te bouwen. 
Plopsaqua De Panne is het eerste, en voorlopig enige, waterpark dat zowel een gemeentelijk zwembad 
betreft (lokaal) als een toeristische trekpleister waar bezoekers van heinde en verre naartoe komen 
voor een dagje waterpret (bovenlokaal).  

Plopsaqua De Panne bleek onmiddellijk een megasucces! Amper één jaar na de opening werd het 
zwemcomplex uitgeroepen tot beste waterpark van de Benelux. 

Het succesverhaal van Plopsaqua De Panne werd al snel opgepikt door de nationale pers en tevens 
overgenomen door een aantal vooraanstaande buitenlandse kranten. Plopsaland ontving in navolging 
van deze persaandacht aanvragen uit verschillende steden en gemeenten wereldwijd. Zij wilden allen 
graag met Plopsaland de handen in elkaar slaan voor de bouw en exploitatie van een waterpark op 
hun grondgebied. Een nieuw marktmodel werd geboren. 
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Één van de steden die onmiddellijk haar principiële interesse in een samenwerking met Plopsaland 
kenbaar had gemaakt, was de stad Mechelen. Op 5 april 2017 heeft zij een marktbevraging 
uitgeschreven (bijlage 4) waarbij zij op zoek gaat naar een partner die bereid is om te investeren in 
zwemwater ten gunste van de Mechelaars in ruil voor een financiële toelage.  

Plopsaland wil voor de bouw en exploitatie van nieuwe waterparken enkel samenwerken met partijen 
en/of locaties waarin zij echt gelooft zodoende projecten te realiseren waar zij ten volle haar schouders 
kan onder zetten.  

Mechelen is zonder twijfel een zeer interessante locatie voor Plopsaland. Deze stad is niet enkel één 
van de snelst groeiende steden van Vlaanderen, het betreft ook één van de jongste centrumsteden 
van Vlaanderen die zich in het bijzonder wenst te profileren als de meest kindvriendelijke stad van 
Vlaanderen. Bovendien is de stad Mechelen zeer centraal gelegen en is er een enorm marktpotentieel 
aanwezig aangezien er momenteel een tekort aan zwemoppervlakte is voor het stijgend aantal 
inwoners en in het bijzonder een volledig gebrek aan recreatieve zwemfaciliteiten op Mechels 
grondgebied, kortom een toplocatie. Het betreft daarenboven een regio waar de Plopsa-groep nog 
niet actief is.  

Plopsaland is op haar beurt dan ook ten zeerste geïnteresseerd in een samenwerking met de stad 
Mechelen. Zij is zeer verheugd dat de stad Mechelen beslist heeft een marktbevraging uit te schrijven 
betreffende de bouw en exploitatie van een zwemcomplex en hiermee de deur voor een potentiële 
samenwerking met Plopsaland op een kier heeft gezet. 

Plopsaland is er alvast rotsvast van overtuigd dat zij, omwille van de unieke troeven waarover zij 
beschikt alsook de knowhow en ervaring die zij reeds heeft opgebouwd in de leisure sector en met de 
bouw en exploitatie van Plopsaqua De Panne, de geknipte kandidaat is voor de bouw en exploitatie 
van het nieuw zwemwater voor de Mechelaars (hierna steeds ‘het Zwemcomplex’ genoemd). 

De stad Mechelen heeft in de door haar uitgeschreven marktbevraging evenwel nog geen locatie 
bepaald voor het nieuw zwembad. Zij stelt in de marktbevraging dat het nieuw zwembad dient te 
worden gepositioneerd op grondgebied Mechelen, rekening houdend met de positionering van 
zwembad Nekkerpool. Kandidaten dienen vervolgens in hun kandidatuur zelf een passende locatie 
voorstellen. 

Plopsaland is dan ook op zoek naar een geschikte locatie op Mechels grondgebied voor de bouw van 
het Zwemcomplex. De gronden die voorwerp uitmaken van onderhavige marktbevraging voldoen 
volgens Plopsaland aan de voorwaarden die door de stad Mechelen worden opgelegd. Plopsaland zou 
dan ook graag, indien zij zou uitgekozen worden door de stad Mechelen als partner voor een 
samenwerking, het Zwemcomplex bouwen op de gronden die grenzen aan Technopolis. De stad 
Mechelen heeft eerder reeds te kennen gegeven de voorkeur te geven aan deze site voor haar nieuw 
stedelijk zwembad. 

Aan de hand van de door de vzw Flanders Technology International (hierna steeds F.T.I. genoemd) 
gepubliceerde marktbevraging heeft Plopsaland een voorstel tot ontwikkeling van het betrokken 
gebied voor stedelijke ontwikkeling uiteengezet in deze kandidatuur (hierna steeds ‘de Kandidatuur’ 
genoemd) waarbij zij rekening gehouden heeft met de door F.T.I. vooropgestelde criteria voor 
toewijzing en heeft zij tevens een antwoord geformuleerd op de bijkomende vragen. Dit alles wordt 
zo volledig mogelijk toegelicht en uiteengezet. Plopsaland wil hiermee aantonen dat zij aan alle 
gestelde voorwaarden voldoet en het door haar vooropgestelde Zwemcomplex, waarbij zij zal 
samenwerken met de stad Mechelen, dè ideale invulling van de gronden grenzend aan Technopolis is. 
Het is een vaststaand gegeven dat de stad Mechelen als tweede grootste stad van de provincie 
Antwerpen en als één van de snelst groeiende steden van Vlaanderen nood heeft aan een nieuw 
stedelijk zwembad. Het zou evenwel voor de stad Mechelen een grote meerwaarde betekenen 
wanneer er méér dan een nieuw stedelijk zwembad zou gebouwd worden op Mechels grondgebied. 
Een zwemcomplex waar zowel de lokale als de bovenlokale zwemmers hun gading kunnen vinden, 
waar hoog wordt ingezet op recreatie maar ook op educatie. Dit maakt dat niet enkel de stad Mechelen 
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vruchten zal kunnen plukken van de samenwerking met Plopsaland maar deze samenwerking in de 
eerste plaats een bijzondere meerwaarde zal zijn voor Technopolis. 

Plopsaland zal verder in deze Kandidatuur uitvoerig ingaan op de complementariteit van het 
Zwemcomplex met de doelstellingen van F.T.I. en Technopolis inzake educatie, informatie en recreatie 
enerzijds en de (commerciële) synergiën die een samenwerking zouden teweegbrengen anderzijds.  

Mochten er na het lezen van de Kandidatuur van Plopsaland nog bijkomende vragen zijn, is zij 
vanzelfsprekend steeds bereid haar Kandidatuur verder toe te lichten en te verduidelijken. 

Opschortende voorwaarde 

Gelet op de publiek-private samenwerking die Plopsa ambieert met de bouw van het 
Zwemcomplex, neemt zij deel aan de marktbevraging van F.T.I. onder de uitdrukkelijke 
opschortende voorwaarde van de toewijzing van de marktbevraging uitgeschreven door de stad 
Mechelen omtrent de bouw van een nieuw stedelijk zwembad aan Plopsaland. 

Plopsaland zal enkel overgaan tot de uitvoering van de hieronder beschreven plannen bij vervulling 
van de opschortende voorwaarde. Indien de stad Mechelen haar marktbevraging niet toekent aan 
Plopsaland volgens de door Plopsaland ingediende voorwaarden in de door de stad Mechelen 
uitgeschreven marktbevraging op 5 april 2017, zal Plopsaland geenszins gebonden zijn om haar 
plannen ten uitvoer te brengen met betrekking tot deze onderhavige marktbevraging. 
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2 VOORSTELLING KANDIDAAT 

Zoals vermeld is de Plopsa-groep de pretparkendivisie van de Studio 100-groep. Momenteel 
exploiteert zij 6 themaparken, waarvan 4 in België, 1 in Nederland en 1 in Duitsland. Het zevende park, 
dat zich situeert in Polen, is momenteel in opbouw. Vandaag de dag verwelkomen de Plopsa-
themaparken samen reeds zo’n 3 miljoen bezoekers en heeft de groep nog meer toekomstplannen om 
haar activiteiten verder uit te breiden. 

Hieronder zal eerst een korte toelichting gegeven worden bij het moederbedrijf van de Plopsa-groep, 
Studio 100, om nadien dieper in te gaan op volgende luiken van de Plopsa-groep: 
- de juridische structuur 
- een voorstelling van de themaparken 
- het financiële luik 
- de uitbreidingsplannen voor de toekomst 
- de organisatiestructuur van het bedrijf 
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2.1 Studio 100 

2.1.1 Studio 100 in een notendop 

Studio 100 werd opgericht in 1996 als een klein TV-productiebedrijf door Danny Verbiest, Hans 
Bourlon en Gert Verhulst. Bij de start bestond het bedrijf uit slechts één televisieproductie en vijf 
medewerkers. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot één van de belangrijkste onafhankelijke 
wereldwijde familie entertainment bedrijven, met meer dan 1.000 werknemers (VTE) wereldwijd en 
vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Australië. 

 

Hans Bourlon (links) en Gert Verhulst (rechts) 
met enkele van de bekendste figuren uit het Studio 100-portfolio 

In 1999 nam Studio 100 het sterk verouderde Meli Park in Adinkerke, gelegen aan de Belgische kust 
vlakbij de Franse grens, over en trad hiermee toe tot de pretparkenwereld. Zoals reeds gestipuleerd 
besliste Studio 100 om de bouw en exploitatie van de themaparken in een dochtervennootschap onder 
te brengen, dewelke vandaag de dag gekend is als de Plopsa-groep. 

Studio 100 is in de loop der jaren enorm gegroeid. Om de beoogde nationale en internationale doelen 
die ze voor ogen had te kunnen realiseren, werden in 2006 extra financiële middelen gezocht en 
gevonden. Fortis Private Equity (nu BNP Paribas Fortis Private Equity) werd voor 1/3e aandeelhouder 
van de groep. 

In 2007 werd Studio 100 Media opgericht in München als internationaal distributie- en 
productiebedrijf van kinder- en familieprogramma’s. De toevoeging van deze vestiging was tevens de 
eerste zet voor de groep om toe te treden tot de Duitse markt. 

Met de overname van EM Entertainment in 2008 werd Studio 100 een internationale speler als 
eigenaar van één van de grootste onafhankelijke catalogi met inhoud, karakters en klassiekers voor 
kinderen zoals Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi, Lassie, Pippi Langkous en vele anderen. 

In datzelfde jaar neemt Studio 100 eveneens de succesvolle Australische animatiestudio Flying Bark 
over en werd Studio 100 Animation opgericht in Parijs. Sindsdien werden tal van producties en 
remakes van klassiekers gecreëerd: Maya de Bij, Wickie de Viking, Heidi, Nils Holgersson en zoveel 
meer. 

Begin 2017 kondigde Studio 100 aan een meerderheidsparticipatie te hebben genomen in m4e AG, 
een Duits mediabedrijf gespecialiseerd in kinder- en familie entertainment. m4e AG is wereldwijd 
bekend als distributeur van onder andere Nijntje, Lizzie McGuire, Mia & Me, Frog & Friends, Paz en 
vele anderen. Studio 100 bezit hiermee een gebalanceerde portefeuille van figuren en merken gericht 
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op zowel jongens als meisjes van verschillende leeftijden. Deze acquisitie maakt van Studio 100 één 
van de grootste Europese spelers op de markt van het kinder- en familie entertainment. 

De zakelijke ontwikkelingen in combinatie met de aanhoudende groei hebben van Studio 100 een 
toonbeeld in de Benelux regio en een wereldwijde speler in de entertainmentindustrie gemaakt. 

 

De tijdlijn van Studio 100 met enkele mijlpalen 

De Studio 100-groep bestaat op vandaag uit volgende verschillende takken: 

- Studio 100 Benelux bundelt, met uitzondering van de pretparkactiviteiten, alle activiteiten in de 
thuismarkt van de groep, namelijk België en Nederland. 

- Studio 100 Media richt zich vooral op de verkoop en distributie van Studio 100 programma's aan 
Duitse en internationale omroeporganisaties en staat tevens in voor de eigenlijke exploitatie in 
Duitsland en de rest van de wereld.  

- Studio 100 Animation en Flying Bark Productions betreffen de eigen animatiestudio’s van 
Studio 100 en zijn respectievelijk gevestigd in Parijs en Sydney.  

- Plopsa is de pretparkendivisie en staat in voor de bouw en uitbating van de verschillende 
themaparken in binnen- en buitenland. 

Alle entiteiten van Studio 100 worden aangestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit volgende 
deelnemende bestuurders: 

- de heer Hans Bourlon, stichter en co-CEO Studio 100; 
- de heer Gert Verhulst, stichter en co-CEO Studio 100; 
- de heer Koen Peeters, CFO Studio 100; 
- de heer Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa-groep; 
- de heer Luc Weverbergh namens BNP Paribas Fortis; 
- de heer Raf Moons namens BNP Paribas Foris; 
- mevrouw Brigitte Boone, onafhankelijk bestuurder; 
- de heer Eric Claeys, onafhankelijk bestuurder (enkel voor de Raad van Bestuur Plopsa). 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de heer Steve Van den Kerkhof. 
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2.1.2 Waarden Studio 100 

Het succes van Studio 100 is gebaseerd op volgende drie belangrijke pijlers: 
- Creativiteit 
- Innovatie 
- Ethisch verantwoord ondernemen 

Daarnaast steunt het business model op het brengen van geweldige content, inhoud. 

Content is koning! Studio 100 kan rekenen op een enthousiast en creatief team dat zich inleeft in de 
leefwereld van de kinderen van vandaag, dat hun dromen en waarden in beeld brengt. Zodra een 
trouw publiek wordt opgebouwd voor een bepaalde serie, breidt men het aanbod uit door middel van 
de ontwikkeling van liveshows, licenties, merchandisingproducten of attracties in themaparken. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. 

Bovendien garandeert Studio 100 dat ouders die hun kinderen toestaan om te kijken naar een 
Studio 100-programma er zeker van kunnen zijn dat ze naar leuke TV kijken, zonder agressie of geweld. 
De maatschappelijke verantwoordelijkheid is de sleutel tot het succes bij zowel hun business partners 
als bij hun publiek. Dit uit zich in alles wat Studio 100 verwezenlijkt, van productiewaarden tot 
merchandising, licensing en live entertainment. 

2.1.3 360° aanpak Studio 100 

Studio 100 heeft een 360 graden benadering opgebouwd voor familie entertainment. De content 
gebaseerd op hun personages vormt steeds de kern, de basis voor elk aspect. Studio 100 integreert 
deze in live actie, animatie, films, TV distributie, live entertainment, merchandising, digitale platforms, 
publicatie, muziek en natuurlijk en niet in het minst de themaparken. 

 

Live actie 

De creatie en publicatie van live actie series vormt het hart van het bedrijf. Zo groeide Het Huis Anubis 
bijvoorbeeld uit tot een wereldwijd succesverhaal op Nickelodeon. Populaire tv-series zoals Kabouter 
Plop, Bumba en K3 zijn allen gevestigde waarden en favorieten van jong en oud in de Benelux. 
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Animatie 

Alle wereldwijde animatiefiguren alsook alle nieuwe formats worden geproduceerd in de eigen 
animatiestudio’s gevestigd in Parijs en Sydney. Studio 100 bezit een uitgebreide catalogus met 
animatie content om wereldwijd alle lokale doelgroepen te kunnen aanspreken. 

Langspeelfilms 

In de loop der jaren heeft Studio 100 heel wat successen bereikt met langspeelfilms van hun populaire 
Benelux merken, geproduceerd voor het grote scherm in lokale markten. Naar aanleiding van het 
succes van de allereerste Maya animatiefilm werkt Studio 100 momenteel aan enkele nieuwe grote 
filmproducties voor de internationale markt. 

TV distributie 

Alle Studio 100 content wordt wereldwijd gedistribueerd naar honderden TV zenders door hun ervaren 
sales team gevestigd in München en lokaal door hun team in de Benelux. Studio 100 is eigenaar van 
één van de grootste onafhankelijke bibliotheken van kinderprogramma’s en heeft ook drie TV zenders, 
twee in België (Studio 100 TV en Njam!) en één in Duitsland (Junior TV). 

Live entertainment 

Op het podium brengt Studio 100 haar animatie en live actie series tot leven, waarmee men gezinnen 
onvergetelijke, magische ervaringen bezorgt om samen van te genieten. Studio 100 produceerde reeds 
shows voor heel wat van hun bekendste personages zoals K3, Mega Mindy en Wickie de Viking. In de 
toekomst blijven ze op zoek naar mogelijkheden om hun content en personages op een onvergetelijke 
manier tot leven te brengen. 

Merchandising & licensing 

De uitgebreide portfolio van wereldwijde content heeft het voor Studio 100 mogelijk gemaakt 
merchandising & licensing uit te bouwen tot een uitzonderlijk sterke tak van het bedrijf. Studio 100 
verkoopt een ruim assortiment aan consumentenproducten, binnen verschillende categorieën, van 
zowel hun wereldwijde topmerken als hun sterke lokale figuren. 

Digitaal 

Kinderen hebben vandaag de dag toegang tot vele vormen van digitale media en spenderen meer tijd 
dan ooit tevoren op een verscheidenheid van platformen. Het bedrijf blijft dan ook investeren om haar 
sterke aanwezigheid in het digitale landschap te verzekeren. Ze ontwikkelen content voor alle 
belangrijke interactieve platformen en apparaten, zodat kinderen en hun ouders overal kunnen 
connecteren met hun favoriete Studio 100 merken, op elk moment, op elke plaats. Het doel is om 
ervoor te zorgen dat de rijke portfolio van content beschikbaar is voor de doelgroep via meerdere 
digitale kanalen. 

Publishing 

Met een unieke in-house publishing afdeling heeft Studio 100 de mogelijkheid 
en expertise om haar meest populaire figuren om te zetten van het scherm naar 
boeken, magazines en e-books. De helden overbrengen op papier brengt hen nog 
maar eens tot leven, om nieuwe avonturen te beleven, en om de figuren een 
prominente plaats te geven op de boekenplank van een kind voor een zeer lange 
tijd. 

Muziek 

Muziek speelt een belangrijke rol in alle content van Studio 100 door het 
creëren van een sterke emotionele betrokkenheid met haar jonge publiek. Over 
de jaren heen heeft ze een indrukwekkend track record opgebouwd van in-house producties met hit 
singles van haar bekendste personages. K3 is bijvoorbeeld één van de meest populaire bands in de 
Benelux met een verkoop van meer dan 5,5 miljoen cd’s in 15 jaar. 
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Themaparken 

De Plopsa themaparken ondersteunen het succes van de Studio 100 business en worden aanzien als 
hét bewijs van het inzicht van het bedrijf om interactie te creëren met kinderen en hun ouders, gezien 
ze hun leukste en populairste personages tot leven brengen. De themaparken combineren alle 
aspecten en zorgen ervoor dat de 360° cirkel blijft draaien. In de themaparken ontmoeten de 
bezoekers hun favoriete televisie figuren, wat de weg vrijmaakt voor meer programma’s, 
merchandising, theatershows en licentiedeals zodat de levensduur van de personages verlengd wordt. 

Ter ondersteuning van al het bovenstaande wordt in bijlage 5 van deze Kandidatuur de corporate video 
van Studio 100 toegevoegd waarin alle activiteiten gedetailleerd in beeld worden gebracht 
(Engelstalig). 

2.1.4 Studio 100 financieel 

Studio 100 wordt gezien als één van de meest bloeiende Belgische bedrijven op het vlak van innovatie 
en geïntegreerde merkstrategie. Vanuit het niets slaagde ze erin een bedrijf uit te bouwen met een 
jaarlijkse omzet van om en bij 175 miljoen euro. 

Dankzij een gezonde combinatie van continue groei met de belangrijkste pijlers voor het succes van 
Studio 100 (creativiteit, innovatie en ethische verantwoordelijkheid), werd de groep uitgeroepen tot 
Bedrijf van het Jaar in 2009. In datzelfde jaar werden oprichters Gert Verhulst en Hans Bourlon ook 
uitgeroepen tot Managers van het Jaar. 

Uit onderstaande opsplitsing van de inkomsten tussen de verschillende activiteiten van de 
Studio 100-groep blijkt zeer duidelijk het belang van de themaparken voor de volledige Studio 100-
groep: 

 

Met nagenoeg de helft van de totale inkomsten is het aandeel van de themaparken allerminst te 
miskennen. De themaparken omvatten ontegensprekelijk een weerspiegeling van alle activiteiten uit 
de 360° aanpak van Studio 100, waar alle elementen samen komen en een unieke totaalbeleving voor 
jong en oud vormen. 

Opsplitsing inkomsten Studio 100-groep

TV productions

Theatrical productions

Broadcasting

Stage shows

Home entertainment

Publishing

Licensing & merchandising

Theme Parks

Other
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2.2 Plopsa themaparken groep 

2.2.1 Vereenvoudigde juridische structuur Plopsa-groep 

Zoals hoger vermeld trad Studio 100 in 1999 toe tot de pretpark business en bracht zij deze activiteiten 
onder in een dochtervennootschap. Ondertussen is die dochtervennootschap op haar beurt 
uitgegroeid tot een heuse groep: 

 

 VLAANDEREN WALLONIË NEDERLAND DUITSLAND 

Zoals te zien op bovenstaand schema fungeert Studio Plopsa NV als holding over alle juridische 
entiteiten van de Plopsa-groep. Deze vennootschap omvat alle parkoverkoepelende activiteiten 
(marketing, sales, personeelszaken, boekhouding, ICT,…). 

De Plopsa-groep omvat een vennootschap per regio waar zij actief is: 

- Plopsaland NV overkoepelt alle activiteiten gevestigd in Vlaanderen, waaronder de themaparken 
Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne en Plopsa Indoor Hasselt, maar ook de uitbating van 
het Plopsa Theater te De Panne en de Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center vallen 
hieronder. Het is de bedoeling om alle toekomstige activiteiten in Vlaanderen, zoals onder meer 
de verblijfsactiviteiten op de site in De Panne (camping en hotel) en het eventuele waterpark in 
Mechelen hier logischerwijs in onder te brengen. 

- Plopsa Coo sprl staat in voor de exploitatie van het themapark Plopsa Coo, alsook het kayak 
verhuurbedrijf Cookayak. 

- Plopsa BV bevat de Nederlandse vestiging Plopsa Indoor Coevorden. Vanuit deze vennootschap 
worden ook de internationale pretparkactiviteiten aangestuurd die zich niet in België en Duitsland 
situeren, zoals het toekomstig park in Polen. 

- Holiday Park GmbH omvat de exploitatie in Duitsland, meer bepaald het themapark Holiday Park. 

Studio Plopsa 
NV

Plopsaland 
NV

Plopsa Coo 
sprl

Plopsa
BV

Holiday Park 
GmbH
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2.2.2 De Plopsa-groep vandaag 

Het business model van de themaparken bestaat uit een combinatie van de magie van de 
Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving. De themaparken 
bouwen verder op het succes van de vele bekende Studio 100-figuren en vertalen de ontastbare 
wereld van deze figuren in een fysieke ervaring. De figuren en hun eigen magische omgeving worden 
letterlijk in beton omgezet, waardoor eeuwig leven wordt gecreëerd. Kinderen zijn gefascineerd 
wanneer ze de wondere wereld van hun favoriete TV figuren betreden. Deze unieke competentie 
resulteerde in een duurzame succesformule die reeds in verschillende Europese landen bewezen is. 

De Plopsa-groep exploiteert momenteel 6 spectaculaire themaparken gevestigd in België, Nederland 
en Duitsland. 

 
De Plopsa-parken vandaag 

Alle parken bieden een geweldig dagje uit voor alle leeftijden in een omgeving waar de populaire 
figuren van Studio 100 verwerkt zijn in de attracties en het decor om de bezoeker een totaalbeleving 
aan te bieden. Hieronder worden kort de verschillende bestaande parken van de Plopsa-groep 
besproken. 

2.2.2.1 De themaparken 

2.2.2.1.1 Plopsaland De Panne 

In 1999 zette Studio 100 de eerste stappen in de pretpark business en transformeerde het vervallen 
Meli Park, met amper 350.000 bezoekers op jaarbasis, in Plopsaland De Panne. Op 29 april 2000 
opende het themapark haar deuren en in slechts 5 jaar tijd, mede dankzij de vele investeringen, stegen 
de bezoekersaantallen tot 725.000 per jaar. Nieuwe attracties en volledige zones werden omgetoverd 
en gethematiseerd naar de leefwereld van de bekende Studio 100-figuren. Met een ambitieus 
meerjarenplan transformeerde het park naar een all weather bestemming. De bouw van Mayaland 
Indoor, het Plopsa Theater, Wickieland, het Prinsessiakasteel en de spectaculaire houten coaster 
Heidi The Ride met daarbij horend het themagedeelte Heidiland (dat bij aanvang van het seizoen 2017 
geopend werd) passen perfect in deze strategie. 

In 2016 realiseerde Plopsaland De Panne een absoluut recordjaar met meer dan 1,3 miljoen bezoekers 
en een omzet van 38,6 miljoen euro. Het park is bovendien met dergelijke cijfers al enkele jaren het 
grootste pretpark van België en mocht reeds meerdere internationale prijzen, zoals ‘Meest 
Kindvriendelijke Themapark’, in ontvangst nemen. 
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Enkele sfeerbeelden van Heidi The Ride en Heidiland (boven), het centraal dorpsplein (onder links) 

en Mayaland (onder rechts) in Plopsaland De Panne 

2.2.2.1.2 Plopsa Indoor Hasselt 

Op 24 december 2005 werd het territorium van de Plopsa-groep op Vlaamse bodem uitgebreid met 
de opening van het eerste volledig gethematiseerde indoorpark in België, Plopsa Indoor Hasselt. De 
Plopsa-groep startte met dit project volledig van nul. Het indoorpark is het hele jaar door geopend en 
verwelkomt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers. 

 
Een panoramisch beeld van Plopsa Indoor Hasselt 
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2.2.2.1.3 Plopsa Coo 

Eind 2005 nam Studio 100 het hele domein van Télécoo (Wallonië) over, een quasi failliete 
onderneming met minder dan 100.000 bezoekers per jaar. In een zeer korte periode slaagde de 
Plopsa-groep erin het verlieslatend park winstgevend te maken onder de naam Plopsa Coo. Dankzij 
gerichte investeringen is Plopsa Coo vandaag de dag een populair, avontuurlijk outdoor park midden 
in de Ardennen nabij de populaire watervallen van Coo. In 2016 bezochten bijna 300.000 bezoekers 
het park dat geopend is van de paasvakantie tot en met de herfstvakantie. 

  
Een blik op het familiepark Plopsa Coo gelegen vlakbij de beroemde watervallen van Coo 

2.2.2.1.4 Plopsa Indoor Coevorden 

Daar Studio 100 beschikt over een portfolio met talrijke internationale figuren was het moment 
aangebroken om de focus te verplaatsen naar de buurlanden. In 2010 opende de Plopsa-groep het 
eerste gethematiseerde indoorpark van Nederland, Plopsa Indoor Coevorden. Dit indoorpark, gelegen 
nabij vakantiepark Center Parcs De Huttenheugte, is eveneens het hele jaar door geopend en biedt 
vele uren indoor en outdoor plezier door het aanbieden van attracties voor alle leeftijden. Jaarlijks 
bezoeken 250.000 bezoekers het park. Een cijfer om fier op te zijn, gezien dit door de inspanningen 
van een volledig team ook vanuit het niets werd opgebouwd (en dit naar het model van Plopsa Indoor 
Hasselt). 

  
Enkele sfeerbeelden van Plopsa Indoor Coevorden 
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2.2.2.1.5 Holiday Park 

Eind 2010 nam de Plopsa-groep een ander park in verval over, Holiday Park in Haβloch (Duitsland). De 
Plopsa-groep bundelde alle vorige ervaringen met het herstructureren van gelijkaardige verlieslatende 
bedrijven om het park nieuw leven in te blazen en ook van Holiday Park een winstgevende toeristische 
bestemming te maken. Dankzij talrijke investeringen in nieuwe zones voor uiteenlopende doelgroepen 
stegen de bezoekersaantallen merkbaar op heel korte termijn, resulterend in meer dan 600.000 
bezoekers in 2016. In 2018 zal het park naar analogie met Plopsaland De Panne eveneens uitgebreid 
worden met een eigen gethematiseerd indoorpark, dat wellicht gebouwd zal worden rond het 
Studio 100-figuurtje Heidi. 

  
Enkele sfeerbeelden van Holiday Park: Mayaland outdoor (links) en de gloednieuwe Beach Club 

met op de achtergrond de spectaculaire Sky Scream (rechts) 

2.2.2.1.6 Plopsaqua De Panne 

In 2015 opende de Plopsa-groep haar eerste waterpark op de site in De Panne. Plopsaqua De Panne is 
tevens het eerste gethematiseerde waterpark in België. Met 300.000 bezoekers en de titel ‘Beste 
Waterpark’ van de Benelux werden alle verwachtingen meteen overtroffen. Dit park wordt als 
referentieproject onder 3.3 verder omschreven. 

  
Enkele sfeerbeelden van Plopsaqua De Panne 
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2.2.2.2 De Plopsa-groep in cijfers 

2.2.2.2.1 Bezoekersaantallen 

Doorheen de voorbije jaren realiseerde de Plopsa-groep een duurzame groei van het aantal bezoekers 
in haar parken. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande grafiek. 

 

In 2016 bereikte de groep een nieuwe piek en verwelkomden alle Plopsa-parken samen 3 miljoen 
bezoekers! 

2.2.2.2.2 Financiële resultaten 

Door een goed onderbouwd meerjarenplan voor investeringen in nieuwe attracties, uitgiftepunten 
voor eten en drinken, winkels, live entertainment en infrastructuur, is de Plopsa-groep erin geslaagd 
de sterk stijgende bezoekersaantallen aan te kunnen, met een enorme positieve impact op de omzet 
tot gevolg. Een duurzame groei is dan ook een steeds terugkerende factor wanneer men een blik werpt 
op de cijfers van de Plopsa-groep. 

Zoals reeds een aantal keer vermeld mocht de Plopsa-groep in 2016 met 3 miljoen bezoekers in de 
Plopsa-parken een record aantal bezoekers verwelkomen. 

Dit vertaalde zich eveneens in de omzetcijfers en de EBITDA. Beiden bereikten in 2016 een 
recordhoogte. De ganse Plopsa-groep klom van een omzet van 12,8 miljoen euro in 2000 naar een 
omzet van 74,5 miljoen euro in 2016. De EBITDA, of exploitatie cashflow, van de groep steeg van 
2,5 miljoen euro in 2000 naar 32,3 miljoen euro in 2016. De twee volgende grafieken illustreren deze 
groei. 

 -
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Ook de verhouding van de netto financiële schuld ten opzichte van de EBITDA, de leverage, evolueerde 
zeer gunstig, zoals onderstaande tabel aantoont. 

 
2013 2014 2015 2016 

Net Financial Debt 28.290 20.240 14.276 2.733 

EBITDA 21.494 25.597 27.286 32.273 

Leverage 1,32 0,79 0,52 0,08 
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2.2.3 Een blik op de toekomst van de Plopsa-groep 

Het werd reeds eerder aangestipt dat de Plopsa-groep de ambitie heeft om te blijven verder groeien 
en haar positie in de markt van de dag- en verblijfsrecreatie te blijven vergroten. 

De Plopsa-groep hoopt dan ook tegen 2020 een aantal uitbreidingen te realiseren, die hieronder kort 
opgelijst en toegelicht worden. 

 
De beoogde situatie voor de Plopsa-groep in 2020 

2.2.3.1 Plopsa De Panne wordt een meerdagenbestemming 

Op de site in De Panne trekt de Plopsa-groep voluit de kaart van de verblijfsrecreatie. 

Zo nam de Plopsa-groep eind 2016 de nabijgelegen Camping Ter Hoeve over. Momenteel zal deze 
camping verder uitgebaat worden zoals dit voor de overname gebeurde. Op termijn heeft de Plopsa-
groep het doel om in verschillende fasen een heus vakantiepark met gethematiseerde huisjes te 
ontwikkelen. 

  
                   Camping Ter Hoeve vandaag                    Concepttekening van het vakantiepark met de huisjes 
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Daarnaast zal het masterplan zijn absolute top bereiken met de bouw van een eigen hotel, waarvan 
de start van de bouwwerken gepland is in het najaar van 2017. Het allereerste Plopsa Hotel zal 
beschikken over 127 gethematiseerde standaard en luxe kamers op maat van elke familie, een culinair 
restaurant, multifunctionele vergaderruimtes, een foyer en een ondergrondse parking, en zal de 
deuren openen in 2018. 

  
Concepttekeningen van het Plopsa Hotel buiten (links) en binnen (rechts) 

Met deze investeringen zou de site in De Panne tegen 2020 klaar moeten zijn om 2 miljoen bezoekers 
een aangenaam verblijf met een uitgebreid aanbod aan faciliteiten en activiteiten te bezorgen. 
Hiermee treedt het park in de voetsporen van andere toonaangevende themaparken als Europa Park 
en Disneyland Parijs. 

 
Evolutie meerdagenbestemmingen in Europa en het Midden-Oosten1 

2.2.3.2 Majaland Kownaty 

Het recreatiepark Holiday Park Kownaty (Polen), waarvan Majaland Kownaty de eerste fase vormt, is 
een initiatief van de Nederlandse investeringsgroep Momentum Capital. Er werd een overeenkomst 
gesloten met de Plopsa-groep om de pretparklicenties van de figuren Maya de Bij, Wickie de Viking en 
Heidi te gebruiken. Deze zullen centraal staan in het indoor themapark, dat ook over een ruime 
outdoor zone zal beschikken. De joint venture samenwerking, waar de Plopsa-groep een deelname 
van 21% bezit, omvat naast de aankoop van de licenties ook een actieve operationele participatie in 
het project, zowel tijdens de bouw als voor de verdere exploitatie van het park. Majaland Kownaty zal 
in het voorjaar van 2018 geopend worden. 

                                                           
1 Bron: Global Attractions Attendance Report, 2015 Theme Index, Themed Entertainment Association (TEA) / AECOM 
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Enkele sfeerbeelden van Majaland Kownaty 

2.2.3.3 Nieuwe waterparken 

Gezien de positieve reacties, stijgende populariteit van Plopsaqua De Panne en de stijgende vraag 
vanuit de markt gaf de Raad van Bestuur van de Plopsa-groep haar goedkeuring om nieuwe 
waterparken naar het voorbeeld van Plopsaqua De Panne te bouwen op 3 andere locaties in België. 
Zoals eerder gesteld kreeg de Plopsa-groep enorm veel aanvragen maar gaat zij zeer selectief te werk 
in het kiezen van de locaties waar zij bijkomende waterparken zal bouwen. Ook een waterpark in het 
buitenland nabij een ander Plopsa-park is niet uitgesloten. De Plopsa-groep heeft bijgevolg de 
uitgesproken bedoeling om zich, gezien de behoefte die hier aanwezig is, verder te specialiseren in de 
bouw en exploitatie van zwembaden. 

2.2.3.4 5 miljoen bezoekers 

De Plopsa-groep wil graag tegen 2020 de kaap van 5 miljoen bezoekers bereiken. 

 

De bovenstaande grote investeringen zullen er mede voor zorgen dat de Plopsa-groep deze ambitieuze 
doelstelling zal kunnen verwezenlijken. Maar uiteraard zal zij ook hiervoor opnieuw kunnen rekenen 
op een bijzonder sterk, gemotiveerd en creatief team dat mee haar schouders zet onder deze plannen. 
De belangrijkste personen van dit team worden hieronder kort voorgesteld. 
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2.2.4 Organisatiestructuur Plopsa-groep 

Het staat als een paal boven water dat de Plopsa-groep met 6 parken in binnen- en buitenland, een 
park in opbouw en vele concrete uitbreidingsplannen uitgegroeid is tot een grote Europese speler 
waarbij een goed uitgewerkte organisatiestructuur waarin iedereen goed op elkaar ingespeeld is en 
dagdagelijks zijn werk verricht met eenzelfde doel voor ogen, namelijk bezoekers een magische dag 
bezorgen in een unieke omgeving, noodzakelijk is. 

De organisatiestructuur van de Plopsa-groep valt uiteen in 2 bedrijfstakken, namelijk een 
investeringstak, die de bouw van alle nieuwe projecten voor haar rekening neemt, en een operationele 
tak, die de exploitatie van de parken verzorgt. 

Beide bovengenoemde bedrijfstakken worden aangestuurd door Steve Van den Kerkhof, CEO van de 
Plopsa-groep. 

2.2.4.1 Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa-groep 

Hij is reeds 17 jaar, sinds de aankoop van het eerste themapark, de drijvende kracht achter de 
Plopsa-groep. In 2009 werd hij aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur van Studio 100. 

 
Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa-groep & voorzitter van de Raad van Bestuur Studio 100 

Onder zijn leiderschap evolueerde de Plopsa-groep, ondanks de groeiende concurrentie, uitdagende 
prijsfluctuaties, de economische crisis en uiteenlopende weersomstandigheden naar een stabiel 
bedrijf met marktaanzien. Samen met zijn team heeft hij het traject bepaald naar waar de Plopsa-groep 
vandaag staat en deze veiliggesteld voor de groei en mogelijke uitdagingen. 

Door de Raad van Bestuur telkens een vijfjaren businessplan te presenteren, kon hij hun steun blijven 
behouden voor iedere stap die de afgelopen jaren genomen werd. Deze meerjaren aanpak heeft er 
mede voor gezorgd dat de Plopsa-groep niet afhankelijk is van de resultaten van 1 jaar, waardoor het 
steeds mogelijk is het voorspelde investeringsplan uit te voeren. Eén van zijn belangrijkste filosofieën 
is dat het aanbieden van een kwalitatief product nog meer in belang zal toenemen, aangezien vrije tijd 
een steeds kostbaarder gegeven is voor de meeste gezinnen. 

Het moge duidelijk zijn dat onder leiding van Steve Van den Kerkhof, die over een masterdiploma 
Handelswetenschappen beschikt, de groep evolueerde van een ééndagsbestemming op één locatie in 
Vlaanderen naar een heuse themaparken groep met een gevarieerd all weather en meerdagen aanbod 
gaande van indoor en outdoor themaparken, een theater, een waterpark en een hotel en vakantiepark 
in opbouw. 
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Steve Van den Kerkhof zet zich niet alleen in voor het belang van 
de themaparken van de Plopsa-groep. Reeds sinds de oprichting 
van Plopsaland is hij een van de duwende krachten achter 
Belgoparks, de overkoepelende organisatie waarin de 
belangrijkste Belgische themaparken zoals onder meer Walibi, 
Bellewaerde, Pairi Daiza en Boudewijn Seapark vertegenwoordigd zijn. Hij is eveneens reeds jaren 
zetelend lid van het paritair comité 333 (het paritair comité van de toeristische sector). Hij 
onderhandelt er actief mee aan de ondernemerszijde voor de cao’s binnen de toeristische sector en 
verdedigt de belangen en geldende waarden binnen dit paritair comité. 

Verder is Steve Van den Kerkhof lid van het Raadgevend Comité (RaCo) bij Toerisme Vlaanderen, dat 
door de Vlaamse Regering werd aangesteld. 

In 2014 werd Steve Van den Kerkhof uitgenodigd door IAAPA (International Association of Amusement 
Parks and Attractions) om tijdens het Leadership Breakfast van de Europese pretparkenbeurs EAS 
(European Attractions Show) in Amsterdam toelichting te geven over het groeiproces van de 
Plopsa-groep. Andere wereldwijd befaamde gastsprekers die eveneens gevraagd werden om hun 
business model te komen presenteren waren onder andere Nick Varney (CEO van Merlin 
Entertainments) in 2011 in Londen, Roland Mack (Managing Partner van Europa Park en Mack Rides) 
in 2012 in Berlijn, Philippe Gas (CEO van Disneyland Paris) in 2013 in Parijs, Björn Ulvaeus (ABBA) in 
2015 in Göteborg. 

Amper twee jaar later, in 2016, werd de CEO van de Plopsa-groep als eerste Europeaan in de 
geschiedenis gevraagd door het internationaal management van IAAPA om een blik achter de 
schermen van de Plopsa-groep te geven als keynote spreker tijdens het in de sector hoog aangeprezen 
General Managers and Owners’ Breakfast tijdens de IAAPA Attractions Expo in Orlando. Hij inspireerde 
een volle zaal met toonaangevende personen binnen de internationale pretparkwereld met het 
verhaal en de visie achter de groei van de onderneming, startend als een lokaal bedrijf met lokale 
figuren tot een wereldwijd familie entertainment bedrijf. Eerder gingen hem onder meer volgende 
internationale figuren vooraf: Dolly Parton (Dollywood) in 2000, Tom Williams (Chairman & CEO 
Universal Parks and Resorts) in 2010, Jim Pattison Jr. (Ripley Entertainment – Ripley’s Believe It or Not!) 
in 2014 en Joel Manby (CEO SeaWorld Entertainment) in 2015. 

  
Steve Van den Kerkhof als keynote spreker tijdens het General Managers & Owners’ Breakfast in Orlando 

Het staat vast dat de leisure sector wereldwijd met belangstelling de groei en toekomstplannen van 
de Plopsa-groep volgt. 
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2.2.4.2 Eigen investeringsteam: de bouw van alle projecten 

Met het oog op het creëren van een intern kenniscentrum heeft de Plopsa-groep anders dan de meeste 
andere pretparkgroepen door de jaren heen geïnvesteerd in de samenstelling van een eigen 
complementair investeringsteam van ingenieurs, architecten en ontwerpers om de denkbeeldige 
wereld van de Studio 100-figuren om te zetten in concrete projecten. Zoals vermeld werken zij allen in 
nauwe samenwerking met en onder de directe supervisie van Steve Van den Kerkhof, CEO van de 
themapark groep. 

Op die manier heeft de Plopsa-groep alle kennis in huis en is zij niet afhankelijk van externe partijen. 
Daarnaast behoudt zij hierdoor steeds het totaaloverzicht. De leden van het investeringsteam zorgen 
er voor dat elke investering van de Plopsa-groep de kenmerkende ‘Plopsa’-stempel draagt. Dit 
resulteert eveneens in een hoge graad van uniformiteit in alle investeringen van de Plopsa-groep. 

Het investeringsteam kan verder onderverdeeld worden in 3 geïntegreerde divisies: bouw, techniek 
en decoratie, met elk hun specifieke knowhow. Maar uiteraard begint elk project, hoe groot of klein 
ook, met een tekening van de Art Director en zijn team. 

Alle schakels van het investeringsteam zorgen ervoor dat elk project van plan tot werfuitvoering in 
eigen beheer tot een goed einde gebracht wordt. 

 

De kern van het investeringsteam bestaat uit volgende essentiële personen. Hun CV wordt hieronder 
kort toegelicht. 

 
Foto van het kern investeringsteam van de Plopsa-groep 

CEO

Bouw Techniek Decoratie

Art
Director
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2.2.4.2.1 Art Director 

Piet De Koninck is reeds Art Director van de Plopsa-groep sinds het prille begin. Alle nieuwe projecten 
begonnen ooit met een ontwerp van zijn hand en groeiden allen uit tot magische attracties en zones 
die de leefwereld van de favoriete figuren van de kinderen tot leven brengen. Piet is internationaal 
bekend om zijn bekroonde creaties. Voor hij bij de Plopsa-groep startte, was hij de creatieve directeur 
van verschillende televisieproducties, musicals en theatershows van Studio 100 en andere TV 
bedrijven. Aan het begin van zijn carrière ontwierp hij onder meer enkele attracties voor SeaWorld in 
Orlando. Ook themaparken als de Efteling (ontwerp Panda Droom) en het voormalige Meli Park deden 
een beroep op zijn expertise. Hij behaalde een master Grafische Vormgeving aan de Sint-Lucas School 
of Arts in Gent. 

  
Enkele tekeningen van de hand van Piet De Koninck (Prinsessia Kasteel en Plopsa Hotel) 

2.2.4.2.2 Bouw 

Rudi Angst zorgt er als Design Architect al 17 jaar voor dat de tekeningen van Piet in bouwkundige 
plannen en schema’s worden omgezet, die voldoen aan de vigerende wetgeving en kunnen uitgevoerd 
worden door Luc. 

Luc Van der Biest is reeds meer dan 17 jaar als Construction Director binnen het investeringsteam van 
de Plopsa-groep verantwoordelijk voor het plannen van projecten volgens het beschikbare budget en 
tijd, het opstarten van bouwwerken, de continue opvolging van de projecten voor en na de voltooiing, 
inspecteren en beoordelen van bouwvoorschriften en andere regelgeving, het interpreteren en 
verklaren van plannen, het negotiëren van vooraanstaande onderhandelingen met architecten, 
adviseurs, leveranciers en onderaannemers. 

Guy Callewier staat in voor het rekenkundig gedeelte. Als calculator deelt hij een project op in kleinere 
stukken binnen bepaalde divisies. Guy is daaropvolgend verantwoordelijk voor het opvragen van de 
verschillende bouwkundige offertes en laat deze allen samenvallen om zo de puzzel opnieuw tot een 
geheel te maken. Hij staat in voor de planning, budgetbepaling en -opvolging. Guy bezit een master 
bouwmanagement en deed jaren ervaring op als projectleider bij onder meer Lafaut en Matexi. 

2.2.4.2.3 Techniek 

Dieter Deketelaere vervoegde de Plopsa-groep in 2010. Dieter is verantwoordelijk voor alle technische 
aspecten van alle nieuwe investeringsprojecten binnen de Plopsa-groep. Hij analyseert welke 
installaties best passend zijn per project voor onder andere waterbehandeling- en zuivering, 
elektrische systemen, ventilatie, verwarming, groene energie, warmtekrachtkoppeling,… Dieter 
behaalde een master diploma als Industrieel Ingenieur en deed reeds ervaring op als Project Manager 
bij Cegelec, waar hij verantwoordelijk was voor alle HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) 
installaties. 
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2.2.4.2.4 Decoratie 

Al sinds 2010 zorgt Steve Van Camp voor de algemene afwerking van alle investeringsprojecten, met 
de nadruk op visuele communicatie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het technische luik van het 
Plopsa Theater. Binnen de Plopsa-groep volgt hij ook de jaarlijkse onderhouds- en verbeteringswerken 
op, zodat deze de oorspronkelijke ontwerpen en sfeer blijven volgen. Voordien was hij als Hoofd 
Productiefaciliteiten verantwoordelijk voor de technische kant van de tv- en theaterproducties van 
Studio 100. Het decoratelier, de kostuumafdeling en de licht-en geluidsmagazijnen stonden onder zijn 
supervisie. Daarnaast was hij verantwoordelijke voor de technische infrastructuur van de tv-studio's 
te Schelle en Londerzeel en theater Elckerlyc te Antwerpen. Deze ervaring gebruikt hij vooral in de 
zoektocht naar de meest geschikte geluids- en verlichtingsinstallaties voor de nieuwe projecten, een 
essentieel onderdeel van elk project om de leefwereld zo compleet en aangenaam mogelijk te maken 
om er te vertoeven. Steve beschikt over een diploma Production Management behaald aan het RITCS 
te Brussel. 

Sinds 2012 is ook Kristof Van Hove een sleutelfiguur binnen het investeringsteam. Hij is de finale link 
bij het vertalen van de leefwereld van de figuren van Studio 100 naar de realiteit. Kristof is 
verantwoordelijk voor de finishing touch van alle decoratie in de Plopsa-parken. Hij waakt er van begin 
tot einde over dat alles tot in de puntjes correct wordt uitgevoerd, zoals de creatie van standbeelden, 
welke decoratie waar komt te staan en hoe deze moet worden afgewerkt,… Hij volgt het werk van de 
nauwkeurig geselecteerde leveranciers van nabij op en stuurt bij waar nodig zodoende de perfectie te 
bereiken. Voor hij startte bij de Plopsa-groep deed Kristof reeds ervaring op bij KCC Entertainment 
Design en Eurostation. Hij beschikt over een diploma Interieurvormgeving, behaald aan de Sint-Lucas 
School of Arts in Gent. 

2.2.4.3 Operationeel team: exploitatie van de parken 

De Plopsa-groep kan ook voor de operationele werking van de themaparken rekenen op een 
standvastige organisatiestructuur die wordt weergegeven in onderstaande management matrix. Deze 
structuur omvat een algemeen team van directeurs (van boven naar onder) die werken voor de hele 
groep en een lokaal managementteam per park dat instaat voor de eigenlijke exploitatie en 
dagdagelijkse taken (van links naar rechts). 
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2.2.4.3.1 Centraal directieteam 

De parken worden aangestuurd door een centraal team van directeurs die elk verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen vakgebied. Binnen elke afdeling zorgen zij ervoor dat in alle parken de global best 
practices (richtlijnen op bedrijfsniveau) van de groep toegepast en continu bijgestuurd worden en dit 
wat betreft de niet-lokale, niet-dagdagelijkse aspecten van de themaparken. Het voltallig directieteam 
rapporteert steeds rechtstreeks aan de CEO, Steve Van den Kerkhof. 

 

Finance, ICT, Legal 

Dirk Van Roy staat als CFO, ICT & Legal Director reeds meer dan 11 jaar aan het hoofd van het Finance, 
ICT en Legal departement en is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Plopsa-groep. 
Dirk deed voorheen ervaring op bij onder andere Microsoft en CWS België. Hij heeft de dagelijkse 
leiding over een team van 12 medewerkers dat doorheen de jaren sterk gegroeid is. Het financieel 
departement voert de boekhouding, waakt nauw over de budgetten en analyseert continu een aantal 
sleutelparameters: de ticketprijs per bezoeker, de omzet in de horeca per bezoeker, de omzet van de 
merchandising per bezoeker en de parkingomzet. 

Het legal departement is verantwoordelijk voor het opmaken en opvolgen van alle contracten in alle 
parken. Dit loopt uiteen van contracten met aannemers tot contracten van evenementen en artiesten. 

Het ICT departement zorgt er steeds voor dat alle voorzieningen (zoals computers, kassa’s, netwerk, 
enz.) in het park vlot functioneren. 

Techniek 

Stefaan Van Damme is werkzaam als Technisch Directeur binnen de Plopsa-groep. Hij behaalde een 
master diploma als Industrieel Ingenieur. Met zijn ruime technische kennis, opgedaan bij 
keuringsorganisatie TÜV waar hij verantwoordelijk was voor de inspectie van pretparkattracties over 
gans de wereld, zorgt hij ervoor dat alles steeds onderhouden wordt en veilig is voor de bezoekers in 
de themaparken. 

Food & beverage 

Het Food & beverage departement omvat alle restaurants en mobiele eet- en drankgelegenheden in 
de parken en wordt vandaag de dag in afwachting van het vinden van een nieuwe food & beverage 
Director (openstaande vacature) aangestuurd door CEO Steve Van den Kerkhof. Binnen het 
departement wordt met een team van specialisten ter zake gewaakt over het naleven van de 
kwaliteitsstandaarden voor dienstverlening, voedselveiligheid, productiviteit en klantentevredenheid. 
Daarnaast wordt het assortiment en de prijszetting telkens nauwgezet opgevolgd en aangepast in 
functie van de markt en de behoeften van de bezoeker. 
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Human Resources 

Niko Parmentier is Human Resources Directeur binnen de Plopsa-groep. Hij beschikt over een 
masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen en deed ervaring op binnen de HR sector bij 
onder meer Truvo en Fabrimetal. Hij is verantwoordelijk voor het aansturen van het hele 
personeelsgebeuren in alle parken. Zijn team staat in voor de werving en selectie van vaste en 
seizoenmedewerkers, het aansturen van de (inhouse) interimkantoren betreffende studentenwerving, 
het opleiden van alle medewerkers, algemene communicatie, payroll, enz. 

Merchandising & Operations 

Patrik van Grootel studeerde marketing en werkt reeds 6 jaar voor de Plopsa-groep als Merchandising 
Directeur. Voorheen was hij Directeur Inkoop bij Standaard Boekhandel en Territory Product Manager 
bij Virgin Megastore. Binnen deze functie zorgt hij samen met zijn team voor het aanbieden van een 
breed gamma aan artikelen in de verschillende winkels van de Plopsa-parken. Daarnaast wordt 
gekeken hoe het beschikbaar aanbod mooi gepresenteerd kan worden en wordt steeds gezocht naar 
nieuwe producten om indien nodig te kunnen inspelen op mogelijke trends. 

Daarnaast is Patrik van Grootel eveneens Operations Directeur van de Plopsa-groep. Hierbij heeft hij 
de leiding over de gehele operationele werking in de Plopsa-parken. Operations omvat: kassa, onthaal, 
attractiebediening, shows, animatie, sanitair, netheid, parking en EHBO. Het operations team ziet erop 
toe dat alle medewerkers van voormelde departementen de nodige procedures kennen en toepassen 
om een bezoek aan het park zo aangenaam mogelijk te maken voor elke bezoeker. 

Sales 

Het Sales departement van de Plopsa-groep wordt geleid door Jeroen De Smet, Sales Directeur, 
verantwoordelijk voor Vlaanderen en Nederland, en Dan Dewerchin, Commercieel Directeur, 
verantwoordelijk voor Wallonië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ondersteund door 
een backoffice Sales team zorgen zij voor het opzetten van joint promo’s, retailacties, aantrekken van 
groepen voor evenementen, verkoop van tickets bij lokale bedrijven rondom de verschillende parken, 
en zoveel meer. 

Beiden sturen een team aan van meer dan 10 accountmanagers dat actief is in 4 landen om 
dagdagelijks (potentiële) klanten te bezoeken en mogelijke prospecten te informeren over alle 
mogelijkheden die de Plopsa-parken op Business-to-Business vlak te bieden hebben. 

Dan Dewerchin studeerde marketing en deed jaren ervaring op als Commercieel Directeur bij 
Vanmarcke en Winsol. Jeroen volgde een opleiding orthopedagogie aan de Hogeschool Gent en startte 
zijn sales carrière in de uitzendsector bij AGO Jobs & HR. Hij begon bij de Plopsa-groep als Sales 
Manager Vlaanderen en groeide zo door tot zijn huidige functie. 

Marketing & Digital 

De Plopsa-groep beschikt over een ervaren marketingteam onder leiding van Sebastien Momerency. 
Hij studeerde grafische kunsten en runde een eigen communicatie bureau. Hij begon zijn carrière bij 
de Plopsa-groep als medewerker op de digital afdeling en groeide uit tot Marketing, Digital en Creative 
Directeur. Het team van Sebastien bestaat uit specialisten in onder meer volgende vakgebieden: 
grafisch, evenementen, digitaal, creatief, publiciteit, MIS (Marketing Information System),… 

Als een van de eersten trok de Plopsa-groep jaren geleden reeds de kaart van de digitale evolutie. 
Hiervoor werd de Plopsa-groep intussen reeds 4 keer bekroond met een E-award door de Diamond 
ThemePark Awards. In 2015 werd de online marketing campagne van de Plopsa-groep bekroond met 
de award voor ‘Most Performing Campaign for the News & lifestyle’. 

In 2016 telde de Plopsa-groep meer dan 7,4 miljoen bezoekers op al haar websites, een stijging van 
1,4 miljoen bezoekers ten opzichte van 2015. Online werden vorig jaar bijna 50% meer tickets verkocht 
dan in 2015, wat resulteerde in een omzet van bijna 7 miljoen euro. Intussen hebben alle 
Facebookpagina’s van de parken samen zo’n 460.000 likes, vooral van jonge moeders met kinderen, 
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de beoogde doelgroep van de Plopsa-parken. De e-maildatabase bestaat momenteel uit zo’n 1 miljoen 
e-mailadressen, met een gemiddelde openingsrate van 31%. 

Het marketingteam houdt ook alle nieuwe trends in de gaten en probeert hier als een van de eersten 
op in te spelen om zo steeds mee te evolueren met de markt en het doelpubliek van de Plopsa-parken. 

Safety 

Dat de Plopsa-groep veiligheid hoog in het vaandel draagt, staat buiten kijf. Om de vooropgestelde en 
steeds evoluerende veiligheidsstandaarden en -maatregelen in alle aspecten van de themaparken te 
kunnen uitrollen en op een optimale manier te kunnen coördineren en beheersen over de parken 
heen, beschikt de Plopsa-groep over een eigen Safety Manager, rechtstreeks rapporterend aan de CEO. 
Kris Biesemans is Burgerlijk Scheikundig Ingenieur van opleiding en behaalde tevens een Postgraduaat 
als preventieadviseur niveau 1. Hij deed eerder ervaring op als Health, Safety and Environment 
Manager bij Schneider Electric. Binnen de Plopsa-groep staat hij binnen zijn huidige functie in voor de 
algemene veiligheid waarbij hij procedures uitschrijft, opleidingen geeft, de wettelijke verplichte 
periodieke controles en inspecties coördineert,… 

2.2.4.3.2 Lokaal management team 

De dagdagelijkse operationele uitbating van elk Plopsa-park wordt toevertrouwd aan een lokaal team, 
onder leiding van een Parkmanager. Zij staan in voor de plaatselijke leiding van alle dagdagelijkse zaken 
en de nauwkeurige uitvoering van de procedures in de praktijk en rapporteren rechtstreeks aan de 
CEO van de Plopsa-groep, zoals blijkt uit de bovenstaande matrix (pagina 29). 

Elke site heeft een eigen Parkmanager. Deze persoon staat in voor de algemene coördinatie en is 
letterlijk ‘de ogen en de oren van het park’. De Parkmanager werkt zowel voor als achter de schermen. 
Hij gaat rond in het park, stuurt mensen aan en lost problemen op. Daarnaast is hij steeds als eerste 
op de hoogte van gebeurtenissen en is hij het aanspreekpunt voor bezoekers. 

2.2.4.3.3 Team van externe specialisten en consultants 

Het interne team van de Plopsa-groep laat zich bij elk project, zowel tijdens de constructie als bij de 
exploitatie, bijstaan door een selectief samengesteld team van externe specialisten en consultants. Er 
zal verder in deze marktbevraging meer toelichting gegeven worden bij deze externe specialisten met 
betrekking tot waterparken door middel van een voorstelling per consultant en omschrijving van hun 
diensten. 
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3 EIGENLIJKE MARKTBEVRAGING 

3.1 Plopsaqua Mechelen: een grote meerwaarde voor Technopolis 

Zoals in de inleiding reeds werd toegelicht, heeft Plopsaland de ambitie om op de gronden grenzend 
aan Technopolis in samenwerking met de stad Mechelen en naar het model van Plopsaqua De Panne 
een recreatief zwemcomplex te verwezenlijken, dat zowel lokale als bovenlokale zwemmers zal 
aantrekken. 

Ontegensprekelijk zal Technopolis hiervan mee de vruchten kunnen plukken.  

Enerzijds is er de complementariteit van de doelstellingen van het Zwemcomplex met deze van F.T.I. 
en Technopolis en anderzijds zijn er de (voornamelijk commerciële) synergiën die zullen ontstaan 
tussen de beide exploitaties. 

3.1.1 Complementariteit met de doelstellingen van F.T.I. en Technopolis 

3.1.1.1 Educatie en informatie 

Technopolis staat garant voor een unieke combinatie tussen educatie en fun. 

Ook Plopsaland zet zich naast het aanbieden van een ontspannend dagje uit ook in voor het aanbieden 
van educatieve elementen. Het is van cruciaal belang voor een themapark om alle gasten, ongeacht 
hun leeftijd of achtergrond, een gepaste beleving aan te bieden. Een aanvullend kwalitatief educatief 
aanbod wordt hierin steeds belangrijker. Het wordt een zeer belangrijke sleutel die de komende jaren 
alleen maar aan belang zal winnen, want vrije tijd doorbrengen met de familie wordt een zeer kostbaar 
gegeven in onze steeds drukkere maatschappij. Ook scholen worden door de overheid steeds meer 
aangemaand een educatieve meerwaarde te bieden tijdens een schooluitstap, zowel voor jonge als 
voor oudere kinderen. 

De themaparken van de Plopsa-groep zijn al jaren zeer populair als bestemming voor een schoolreis. 
Kinderen en leerkrachten genieten niet alleen van een leuk uitstapje; elke schoolreis wordt door de 
Plopsa-groep (in alle themaparken) aangevuld met een educatief project. Zo organiseert de Plopsa-
groep onder meer een boerderijklas, bijenklas, verkeersklas, Aquafin-klas en een natuurklas in haar 
themaparken. Kinderen worden er op maat van hun leeftijdscategorie door een erkende instructeur 
geïnformeerd over een gekozen onderwerp. Steeds kadert dit in het lessenpakket en wordt door de 
leerkracht in de klas verder gewerkt op wat tijdens deze gratis educatieve projecten aangebracht werd. 
De educatieve projecten aangeboden door Plopsaland worden steeds afgetoetst met de door de 
onderwijsinstanties opgelegde eindtermen. 

 
Conceptbeeld aanbod educatieve projecten voor scholen 
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De Plopsa-groep biedt niet alleen educatieve bezoeken op kindermaat, ook volwassenen kunnen in de 
themaparken van de Plopsa-groep bijleren. Via een exclusieve kijk achter de schermen krijgen 
bezoekers, jong en oud, de kans een bezoek te brengen aan het kloppend hart van de Plopsa groep. 
Na een inleidende presentatie wordt een bezoek gebracht aan alle backstage ruimtes en werven, 
terwijl verschillende weetjes over het park en de dagelijkse werking worden gedeeld. Ook het 
waterpark Plopsaqua De Panne komt steevast aan bod en behoort met stip tot de favoriete locaties 
van de bezoekers achter de schermen. 

 
Plopsaland biedt bezoekers met een exclusief bezoek achter de schermen de mogelijkheid de werking van een 

pretpark echt te ontdekken. Elke bezoeker ontvangt voor deze begeleide tour een Backstage Pass. 

Plopsaland is, deze optiek indachtig, van mening dat de bouw van een zwembadcomplex nabij 
Technopolis een grote complementaire waarde kan betekenen voor Technopolis. Door het aanbieden 
van een bezoek achter de schermen van het Zwemcomplex breidt Plopsaland het reeds ruime aanbod 
aan educatie en informatie van Technopolis nog verder uit. Technopolis informeert haar bezoekers 
reeds via tal van opstellingen en initiatieven over heel wat aspecten van water en het belang ervan op 
onze leefomgeving. Sommige zaken zijn echter moeilijker te vervatten wegens hun omvang en 
complexiteit. Daarnaast spreekt de werking van een waterpark voor velen tot de verbeelding. Het 
aanbieden van een ‘backstage pass’ voor het Zwemcomplex, waarbij de werking van een waterpark in 
al haar facetten wordt toegelicht past perfect binnen de missie van Technopolis, nl. ‘wetenschap en 
technologie dichter bij de mens brengen’. 

Een waterpark van Plopsaland is een sterk staaltje van de allernieuwste technologieën. Zo wordt, om 
een uitstekende waterkwaliteit te garanderen, gewerkt met een AOS-installatie. De waterhygiëne is 
verzekerd door middel van zoutelektrolyse. Dit zorgt ervoor dat chloorirritatie tot een minimum 
beperkt wordt in vergelijking met andere zwembaden met minder geavanceerde systemen. Naast 
unieke technieken die de waterkwaliteit optimaliseren, wordt er ook steeds geïnvesteerd in diverse 
ecologische technologieën. Zo wordt de scenografische verlichting voor 95% gerealiseerd door LED 
lampen. Een RO zuiveringsinstallatie verwezenlijkt een waterbesparing van maar liefst 50%. 
Warmterecuperatie geschiedt door het opnemen van een ventilatiesysteem dat werkt met 
hoogrendement luchtgroepen. Waterverdamping in het buitenbad is bovendien beperkt doordat het 
water ’s nachts in immense waterreservoirs wordt opgeslagen. Het Zwemcomplex voorziet zich ook 
volledig autonoom van elektriciteit door middel van een aparte transformator. Via een 
warmtekrachtkoppeling (WKK) zet Plopsaland het te veel aan warmte om naar energie die voor andere 
zaken gebruikt kan worden. Alle technische installaties en hun werking worden gedetailleerd 
omschreven onder punt 3.4.1.4. 

Kortom, er zullen tal van hoogstaande technologische aspecten aanwezig zijn waarop tijdens een 
bezoek achter de schermen op een leerrijke manier kan worden ingespeeld. Bij de bouw van het 
Zwemcomplex zal Plopsaland hiervoor ook de nodige extra investeringen voorzien. Zo zullen de 
wandelpaden in de kelder van het Zwemcomplex voldoende breed gemaakt worden en uitgerust 
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worden met de nodige faciliteiten om bezoekers op een veilige manier te kunnen rondleiden. 
Bovenvermelde centrale zal dusdanig gepositioneerd worden dat de bezoekers deze duidelijk kunnen 
zien. Er zullen ook glazen wanden en borden met bijkomende informatie over de verschillende 
technische voorzieningen worden aangebracht, dit op maat van alle leeftijden. 

 
Conceptbeeld rondleiding in de educatieve kelder met de technieken van een waterpark 

Door een interactieve en educatieve invulling te geven aan thema’s als onder meer milieu, energie en 
gezondheid is Plopsaland van mening dat zij door de toevoeging van een Zwemcomplex op de site nabij 
Technopolis de ideale partner is voor F.T.I. vzw om de historische bepaalde tweede fase van 
‘Technopolis Plaza’ in de ontwikkeling van de volledige site in realiteit om te zetten. 

De opdracht, doelstelling en focus van F.T.I vzw wordt mooi vervat in volgende missie: wetenschap en 
technologie dichter bij de mens brengen. De basisopdracht van Technopolis sluit hierop aan en bestaat 
erin kinderen en jongeren op een aantrekkelijke manier in contact te brengen met wetenschap en 
techniek. Beiden geven hieraan invulling via een brede waaier van projecten en activiteiten die zich 
zowel tot het onderwijs richten als tot het grote publiek, gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse 
Regering. Het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen is het ankerpunt 
van wetenschapscommunicatie in Vlaanderen. Plopsaland is van mening dat met de bouw van een 
zwembadcomplex op de site van Technopolis zowel op het vlak van educatie, informatie en recreatie, 
alsook commercieel deze activiteiten aan te vullen en te ondersteunen. 

3.1.1.2 Recreatie 

Zoals hoger gesteld is de succesformule van Technopolis gebaseerd op de combinatie van educatie en 
entertainment. Kinderen kunnen spelenderwijs bijleren. 

Plopsaland heeft als doel het Zwemcomplex te ontwikkelen en uit te baten als een toeristische 
trekpleister voor jong en oud. De ideale bestemming voor een leuke gezinsuitstap, verjaardagsfeest, 
uitje met vrienden, gezonde conditietraining,… 

Onder recreatief entertainment wordt eveneens begrepen dat er geen wedstrijden zullen worden 
georganiseerd (met of zonder tribunes), geen startblokken aanwezig zijn, geen banen of gedeelten van 
het zwembad zullen worden afgesloten voor individuele of groepstrainingen en/of opleidingen, enz. 
tijdens de normale openingsuren, met uitzondering voor het schoolzwemmen (zie verder). 

Het uitgebreid aanbod aan faciliteiten waaronder de vele glijbanen, het buitenzwembad, het 
golfslagbad, de wildwaterbaan,… gecombineerd met de doorgedreven thematisering, waarop verder 
in deze marktbevraging uitvoerig zal ingegaan worden, zorgen voor een unieke en recreatieve sfeer 
waarbij veiligheid en kindvriendelijkheid centraal staan, naar analogie met de andere Plopsa-parken. 

Recreatieve zwemmers zullen aangetrokken worden door dit modern zwembad dat voorzien zal 
worden van de laatste nieuwe technologieën, zowel zichtbaar als onzichtbaar voor de zwemmer, maar 
vooral merkbaar in het geboden zwemcomfort. 
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Net dit recreatief aspect in combinatie met het educatief luik zorgt voor de complementariteit met 
Technopolis. Om tot een volwaardige dagbestemming te komen, dient het aanbod van de ene partij 
de andere partij aan te vullen, waardoor beiden elkaar versterken. De combinatie van een kernaanbod 
met een informatief, educatief en recreatief karakter dient de rode draad te vormen op de site. 

3.1.1.3 Edutainment 

‘Edutainment’ kan worden aanzien als dé verzamelnaam voor de combinatie van alle activiteiten met 
deze welbepaalde karakteristieke eigenschappen. Zowel Technopolis als het Zwemcomplex kunnen 
hier op hun eigen welbepaalde, doch complementaire manier, invulling aan geven. 

 

Bezoekers krijgen zo de kans om op één site te proeven van een ontspannende doch tegelijk leerrijke 
en interactieve ervaring. Het aanbod is voor hen de moeite waard om de verplaatsing naar deze 
centraal gelegen locatie te maken. Onder het motto ‘levenslang leren’ kunnen jong en oud er naar 
hartenlust leren zonder zich te vervelen. Ze krijgen de kans om iets te ontdekken, iets bij te leren dat 
ze nog niet wisten, zich te verwonderen. Tegelijkertijd moet hun belevenis verrassend zijn, iets 
speciaals wat ze niet eerder hebben gezien of gedaan. Verder vindt Plopsaland het belangrijk dat 
kinderen, ouders en grootouders niet passief toekijken, maar zelf in actie komen. Mensen moeten in 
beweging komen, iets actiefs doen, zodat ze op een speelse manier toch vormend hun vrije tijd 
besteden. Maar het allerbelangrijkste is om dit alles samen te kunnen doen. Samen met familie, 
vrienden, kennissen, andere kinderen van dezelfde leeftijdscategorie of mensen die dezelfde interesse 
delen. Zo kan op een zo waardevolle en originele manier invulling gegeven worden aan deze kostbare 
vrije tijd. 

3.1.1.4 Doelpubliek 

Om haar missie zo goed mogelijk te vervullen, hanteert Technopolis net zoals Plopsaland een 
doelgroepenaanpak. Elk initiatief rond wetenschapscommunicatie wordt ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de doelgroep en wordt geëvalueerd door de doelgroep zelf. Het Vlaamse doe-
centrum voor wetenschap en technologie, is daarnaast opgebouwd vanuit de wereld om ons heen. Zo 
wil zij op een interactieve manier de wetenschap en technologie blootleggen die schuilgaan achter de 
meest voor de hand liggende elementen uit de wereld om ons heen. Zo kiest elke bezoeker zijn 
persoonlijke bezoekerservaring door die dingen te ontrafelen waar hij mee in aanraking komt in zijn 
dagelijks leven of in de toekomst wil ontdekken. 

3.1.1.4.1 Een aanbod voor jong en oud, met een uitgesproken jeugdig profiel 

In de eerste plaats staat Technopolis open voor iedereen. Jong en oud leeft zich uit op de meer dan 
350 interactieve opstellingen die het doe-centrum rijk is. 

De belangrijkste doelgroep van Technopolis zijn dan ook de individuele bezoekers van 4 tot 104 jaar. 

Educatie

Entertainment

=

Recreatie

Edutainment
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Het Zwemcomplex zal zich richten op hetzelfde doelpubliek. Het wordt een totaalbeleving voor jong 
en oud. Zodoende alle leeftijdsgroepen aan te spreken, waakt Plopsaland erover dat er niet enkel een 
aanbod aanwezig is voor families met (jonge) kinderen, maar ook voor tieners, volwassenen met een 
passie voor zwemmen of oudere bezoekers. Alle leeftijden zullen de mogelijkheid krijgen zich binnen 
een omgeving op hun maat in alle veiligheid te kunnen ontspannen. De volledige omgeving van het 
Zwemcomplex, inclusief de inkombalie, via de kleedruimtes, lockers, douches,… zullen met de grootste 
zorg ontworpen en uitgewerkt worden om een verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 

De Studio 100-figuren worden herkend door alle leeftijden, maar vooral voor de kleinsten zijn ze een 
grote aandachtstrekker. Het kinder- en peutergedeelte, de bioscoopgrot, het waterspeeldorp met 
kinderglijbanen en het golfslagbad zullen voor hen de ideale plaats zijn om te vertoeven en 
ontspannen. Vanop de ligweide buiten hebben ouders een overzicht op het waterspeeldorp waar hun 
kinderen zich kunnen uitleven, terwijl zij rustig kunnen relaxen. 

   
Enkele gethematiseerde speelzones voor de allerkleinsten 

De tieners kunnen zich dan weer uitleven in de wildwaterbaan en de vele diverse glijbanen, met als 
hoogtepunt de Sky Drop voor de stoere waaghalzen. Ook het onweer dat elk uur losbarst boven het 
golfslagbad in combinatie met de golven zijn een gekende succesformule voor deze doelgroep. Voor 
hen trekt Plopsaland duidelijk de kaart van de actieve attracties, doch binnen een veilige omgeving. 
Daarnaast voorziet Plopsaland ook tal van evenementen op maat van deze doelgroep. Zo organiseerde 
het jongerentijdschrift Joepie een heuse ‘Joepie Pool Party’ in Plopsaqua De Panne. Onder meer zanger 
Ian Thomas en andere internationale tienerbands traden op in deze unieke setting. Een succesvol 
concept dat Plopsaland zeker wenst te herhalen en eveneens te projecteren naar het Zwemcomplex. 

  
De affiche en een sfeerfoto van de Joepie Pool Party in Plopsaqua De Panne 

Voor het wat ouder publiek is er een 25 meter bad voorzien, apart van het speelgedeelte waar naar 
hartenlust baantjes getrokken kunnen worden. Het aangenaam warm water van de bubbelbaden biedt 
een welgekomen ontspanning na deze inspanning. 

Daarnaast wordt ook een horecapunt voorzien op de eerste verdieping, voorzien van een gedeelte 
toegankelijk voor zwemmers (nat) en voor niet-zwemmers (droog). Ouders en grootouders kunnen 
van hieruit, al dan niet zelf in zwemkledij, hun oogappels in het oog houden terwijl zij zelf rustig iets 
kunnen eten en drinken. 
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Het aanbod aan evenementen zal eveneens worden aangepast aan de verschillende bovenvermelde 
doelgroepen. 

Deze unieke mix tussen avontuurlijke uitdagende attracties voor de dapperen, familieattracties, een 
speeldorp en een kinderbad voor de jongsten maken het voor het Zwemcomplex mogelijk een breed 
doelpubliek van bezoekers aan te trekken. Het is een absolute meerwaarde al deze verschillende 
elementen te kunnen combineren op één locatie. 

Kortom voor alle leeftijden en voor alle doelgroepen voorziet Plopsaland een ruim, uniek en 
aantrekkelijk aanbod. Er is voor elk wat wils. 

3.1.1.4.2 Lokaal: (inwoners,) scholen en verenigingen 

Technopolis ontvangt jaarlijks meer dan 90.000 leerlingen. Scholen zijn dus een tweede belangrijke 
doelgroep voor Technopolis, zowel lokaal als vanuit het hele land. De meeste interactieve opstellingen 
in Technopolis zijn uitgewerkt in functie van de eindtermen van het onderwijs. Een belangrijk gegeven, 
als ondersteuning voor leerkrachten bij het afwerken van hun leerprogramma. Een school- of 
daguitstap naar Technopolis kadert perfect binnen het leerprogramma van het onderwijs, zowel voor 
lager als voor secundair onderwijs. Zoals eerder reeds gesteld, combineert Plopsaland een bezoek aan 
een Plopsa-park steeds met een educatieve klas, zodoende de daguitstap voor de leerlingen ook te 
laten inpassen in hun lessenpakket. Daarnaast is het voor leerlingen belangrijk om het informatieve en 
het educatieve aan het recreatieve te koppelen. 

Ook voor groepen vormt Technopolis de ideale bestemming om kennis over wetenschap en 
technologie van onder het stof te halen. Omdat in Technopolis interactiviteit het toverwoord is, houdt 
een uitstap naar Technopolis steeds een sociale aangelegenheid in: al doende ontdekken ze samen 
hoe leuk wetenschap en technologie kunnen zijn. 

Hoger werd reeds aangehaald dat naar analogie met de gemeente De Panne de stad Mechelen te 
kampen heeft met een oubollig en verlieslatend stedelijk zwembad, namelijk het zwembad 
Geerdegemvaart. Het is de bedoeling om dit zwembad op termijn te sluiten, waardoor de zwemmers 
die er vandaag de dag gaan zwemmen een nieuwe uitvalsbasis zullen nodig hebben. 

Plopsaland zal bij de bouw van het Zwemcomplex dan ook alle voorzieningen treffen die nodig zijn 
voor de vervanging van het stedelijk zwembad. Zo zal zij minimaal een 25 meter bad voorzien, een 
instructiebad en een glijbaan. Zoals eerder vermeld voorziet Plopsaland evenwel véél meer dan dit. 

De inwoners zullen kunnen zwemmen in het Zwemcomplex aan een voordelig tarief (zie verder). 

Maar ook de scholen en verenigingen die momenteel gaan zwemmen in het zwembad 
Geerdegemvaart zullen niet in de kou blijven staan. 

De voorzieningen die Plopsaland hiervoor plant en de modaliteiten van de samenwerking met de stad 
Mechelen zullen verder in deze Kandidatuur uitgelegd worden. 

Plopsaland is van mening zo samen met Technopolis hieraan op een unieke manier invulling te geven. 
Met dit totaalaanbod op één site in een centrale stad wordt het aanbod voor scholen en verenigingen 
fors uitgebreid en veranderd. 

3.1.1.4.3 Bovenlokaal: bedrijven en toeristen uit binnen- en buitenland 

Ook met de bedrijfswereld heeft Technopolis diverse samenwerkingsverbanden, waarbij onder andere 
Technopolis als locatie voor allerhande evenementen gebruikt wordt.  

Zoals verder uiteengezet zal worden zetten de themaparken van de Plopsa-groep ook zeer hoog in op 
B2B. 

Net als Plopsaland wordt Technopolis binnen haar segment aanzien als een toonaangevende 
internationale speler. Wetenschapscommunicatie is een moeilijke taak die gemakkelijker kan vervuld 
worden in samenwerking met andere instellingen. Daarom is het Vlaamse doe-centrum lid van een 
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aantal internationale verenigingen van science centra. In 2014 werd Technopolis zelfs uitgekozen als 
locatie voor de Science Centre World Summit, waarbij de wereldtop er verzamelde om afspraken te 
maken over de toekomst van de sector. Technopolis is dan ook een internationale speler die bezoekers 
uit alle uithoeken van de wereld over de vloer krijgt. 

Aangezien Plopsaland enerzijds een doorgedreven thematisering nastreeft in haar (water)parken en 
anderzijds een uitgebreid aanbod aan attracties en glijbanen voorziet, zal het Zwemcomplex ook heel 
wat mogelijkheden bieden om bovenop een aanvulling van het lokaal aanbod, zoals eerder 
uiteengezet, ook een nationale en internationale toeristische trekpleister te worden. 

Toerisme is voor de stad Mechelen, en in het bijzonder voor de Technopolis-site, eveneens een 
belangrijke factor. Plopsaland wil hier in het aanbod van het Zwemcomplex mee op inzetten zodoende 
niet alleen lokale bezoekers aan te trekken. Plopsaland mikt op toeristen die één of meerdere dagen 
in de stad Mechelen of in de provincie Antwerpen vertoeven en een bezoek aan het Zwemcomplex 
beschouwen als een leuke (aanvullende) dagactiviteit. 

Het bovenlokaal Zwemcomplex zal aldus een mooie aanvulling bieden op de reeds bestaande 
activiteiten en het bestaand toeristisch aanbod in en rond de stad Mechelen.  

Het Zwemcomplex zal gethematiseerd worden rond de figuren van Studio 100. De bekendheid van 
deze figuren is uiteraard een belangrijke bijkomende troef in het aantrekken van een nationaal en 
internationaal publiek van (groot)ouders met (jonge) kinderen die vertrouwd zijn met deze figuren of 
die hen willen ontdekken en willen kennis maken met hun leefwereld. Plopsaland opteert om een 
bijzonder waterpark te bouwen waarvoor mensen bereid zijn om een verplaatsing van één uur te 
maken. 

 

Dergelijke internationale uitstraling van een centrale site is van uiterst belang om deze ook bovenlokaal 
in de markt te zetten en te promoten. Net als Plopsaland wordt Technopolis internationaal aanzien als 
een vooruitstrevend initiatief. De combinatie met een educatief-recreatief waterpark kan bijgevolg 
wereldwijd een uniek voorbeeld worden. 
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Plopsa is van mening dat zij dan ook op het vlak van doelpubliek een mooie aanvulling kan bieden voor 
Technopolis. Door beiden op één site samen te brengen, kan deze complementaire aanpak op 
verschillende manieren worden ingezet bij het warm maken van deze doelgroepen voor een bezoek 
aan één of beide parken. Bij de toelichting omtrent de verschillende synergiën wordt hier verder in 
deze Kandidatuur gedetailleerd op in gegaan. 

3.1.2 Synergiën met F.T.I. vzw / Technopolis 

Plopsaland is door haar jarenlange ervaring in het uitbaten van pretparken de ideale partner om 
Technopolis mee op te nemen in haar communicaties om zo nog meer recreatieve en bovenlokale 
bezoekers te verwelkomen. Dit is dan ook een enorme meerwaarde die Plopsaland kan bieden, 
aangezien zij hierbij over een grote verscheidenheid aan middelen beschikt. Dit komt dan weer ten 
goede aan het investerings- en exploitatieplan van Technopolis gezien er op deze manier extra 
inkomsten gegenereerd zullen worden. 

Plopsaland is daarom van mening dat men deze kans niet kan laten liggen. Hieronder worden enkele 
synergiën toegelicht die de combinatie van beide faciliteiten op één site met zich mee zou kunnen 
brengen. 

3.1.2.1 1 + 1 + 1 = 5 

Naast de voordelen voor de stad Mechelen en haar inwoners, waarop verder in deze Kandidatuur zal 
worden ingegaan, is Plopsaland van mening dat de synergie tussen het Zwemcomplex en Technopolis 
tal van voordelen kan betekenen voor alle partijen. Technopolis is reeds een belangrijke toeristische 
trekpleister voor de regio die jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de site trekt en dus 
onrechtstreeks ook naar de stad Mechelen. Gemiddeld vertoeven zij een halve dag in Technopolis. Met 
de komst van het Zwemcomplex wil Plopsaland het aanbod gevoelig uitbreiden en versterken. De twee 
projecten zijn geheel verschillend naar aanbod, maar hebben zoals hoger reeds werd uiteengezet wel 
dezelfde doelgroep, wat betekent dat ze bijzonder complementair zijn. Voeg daarbij de synergiën met 
de stad Mechelen en je bekomt een waardevolle samenwerking waarbij 1 + 1+ 1 = 5. 

3.1.2.2 Dagvullende all weather bestemming 

Kindvriendelijkheid is een toets voor een toegankelijke en open samenleving. De stad Mechelen 
opteert ervoor om een gezins- en kindvriendelijke koers te varen met haar beleid. Met Mechelen 
Kinderstad ondersteunt en promoot de stad actief tal van initiatieven op maat van gezinnen met 
kinderen. Mechelen profileert zich als een van de weinige zogenaamde kunststeden als een boeiende 
bestemming voor gezinnen met kinderen. Je kan er makkelijk een hele dag of meerdere dagen 
doorbrengen en je laten verrassen door al hun kindvriendelijke projecten, initiatieven en 
vrijetijdspartners waaronder Planckendael, het Speelgoedmuseum én Technopolis. In Vlaanderen 
bestaat met het Netwerk Kindvriendelijke Steden al een jarenlange betrokkenheid op de beweging en 
de initiatieven rond kindvriendelijkheid. Dit label stelt dat kindvriendelijkheid gehanteerd wordt als 
barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. Ook hier is 
Technopolis voor de stad Mechelen een cruciale partner, wegens de unieke ligging en het aanbod. 

Door Technopolis te combineren met een Zwemcomplex op één locatie, wordt deze een ideale 
bestemming voor een volwaardige recreatieve daguitstap voor tal van doelgroepen. Dit sluit perfect 
aan bij het gevarieerd aanbod waar de stad op wil inzetten. Bezoekers zijn bereid om voor een 
daguitstap een verdere verplaatsing bovenlokaal te maken.  

Wanneer in De Panne enkel Plopsaqua geopend is, merkt Plopsaland dat de bezoekers voornamelijk 
uit de ruime regio (75% van de bezoekers heeft een reistijd van 1 uur of minder) rond het park komen. 
Wanneer het aangrenzend themapark geopend is waardoor het aanbod aan vrijetijdsbesteding wordt 
verruimd, vergroot die perimeter merkbaar. Bezoekers zijn bereid om voor een daguitstap een veel 
verdere verplaatsing van 1 uur tot 1,5 uur à 2 uur enkele rit te maken. Hierdoor kunnen veel meer 
potentiële bezoekers worden warm gemaakt voor een bezoek aan de site. 
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Uit ervaring weet Plopsaland dat bezoekers gemiddeld zo’n 3 à 4 uur in het waterpark vertoeven. Dit 
sluit nauw aan bij de vergelijkbare tijd die bezoekers in Technopolis besteden. Wanneer beide 
projecten bijgevolg op 1 dag gecombineerd worden, geeft dit een totale verblijfsduur op de site van 
6 à 7 uur. De perfecte dagbestemming voor de gezamenlijke doelgroepen. 

Een grote bijkomende troef is dat bezoekers ongeacht de weersomstandigheden op de site terecht 
kunnen. Bij mooi weer kan verkoeling binnen in de indoor omgeving van Technopolis en/of verfrissing 
in het water gezocht worden. Bij slechte weersomstandigheden vormen beide faciliteiten op de site 
een goed alternatief op het aanbod aan buitenactiviteiten die bij deze weersomstandigheden minder 
aantrekkelijk zijn. 

Deze factoren zorgen ervoor dat de site van Technopolis door de uitbreiding met een waterpark van 
Plopsaland kan uitgroeien tot een belangrijke gezinsvriendelijke bestemming in de ruime regio, en dat 
élk seizoen, het hele jaar door. Het aanbod aan activiteiten en evenementen sluit hier uiteraard 
naadloos op aan om de site steeds zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo valt er het hele jaar door 
vanalles te beleven. Beide activiteiten kunnen uitgroeien tot een belangrijke gezinsvriendelijke 
bestemming in de ruime regio waardoor er op de site het hele jaar heel wat te beleven valt. 

Recent besliste Plopsaland zelfs om het waterpark in De Panne vanaf 2017 365 dagen per jaar te 
openen. Deze beslissing werd genomen als gevolg van een stijgend aantal zwemmers op weekdagen. 
Plopsaland merkte een steeds groeiende vraag naar permanente opening en komt hier dan ook graag 
aan tegemoet met een hernieuwde openingskalender. 

Het is een unieke opportuniteit om de stedelijke benodigdheden aan te vullen met leisure activiteiten 
om beide faciliteiten zo optimaal mogelijk te benutten en zo ruim mogelijk zowel regionaal als 
bovenlokaal in de markt te kunnen zetten. 

3.1.2.3 Commerciële synergiën 

3.1.2.3.1 Communicatie schaalvoordelen 

Om bovenlokale bekendheid te genereren zal Plopsaland zal het Zwemcomplex opnemen in al haar 
communicatiekanalen naar analogie met Plopsaqua De Panne. 

Hierboven werd reeds de vakbekwaamheid en ervaring van het marketingteam van de Plopsa-groep 
toegelicht. Dit alles is van cruciaal belang voor het opzetten van een efficiënt bovenlokaal media- en 
communicatieplan voor het Zwemcomplex. 

Om de bovenlokale bezoekers aan te trekken zal Plopsaland voor het Zwemcomplex een geschatte 
bruto mediawaarde van 1,5 miljoen euro inzetten, gebruik makend van gekende nationale en 
internationale mediakanalen, maar ook uitgebreid met kanalen rechtstreeks of onrechtstreeks 
verbonden aan de stad en regio Mechelen. 

Daarbovenop besteedt Plopsaland voor de Belgische Plopsa-parken vandaag een bruto mediawaarde 
van bijna 5,5 miljoen euro. Het Zwemcomplex zal bijgevolg meefietsen op de overkoepelende 
communicatie van de Plopsa-groep. Zo kan gebruik gemaakt worden van een tag-on bij TV spots voor 
een ander Plopsa-park (zoals Plopsaland De Panne) op nationale zenders. 

Plopsaland biedt een ruime waaier aan mogelijke communicatiekanalen die hun efficiëntie voor de 
andere Plopsa-parken reeds bewezen hebben. Vanzelfsprekend kan de promotie van Technopolis in 
overleg hierin worden opgenomen, al dan niet afzonderlijk of in combinatie met het Zwemcomplex. 
Door gebruik te maken van deze communicatie schaalvoordelen kan een groot doelpubliek direct en 
indirect aangesproken worden. Terugkerende en nieuwe potentiële bezoekers worden op de hoogte 
gehouden over alle evenementen op de site en eventuele aanbiedingen voor één of beide faciliteiten. 

De ruime regio rond een park aanspreken is cruciaal. Zo verspreidt Plopsaland jaarlijks in de kuststreek, 
Limburg en de Ardennen zo’n 4,5 miljoen placemats met publiciteit voor de Plopsa-parken en hun 
partners in horeca zaken. Daarnaast worden jaarlijks bijna 3 miljoen park specifieke informatiefolders 
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verdeeld, waarvan 720.000 exemplaren voor Plopsaqua De Panne alleen al. In deze folders wordt ook 
verwezen naar de ander Plopsa-parken om bezoekers te laten kennismaken en hen aan te moedigen 
een bezoekje te brengen. 

 
Conceptbeeld toevoeging publiciteit Technopolis aan folder Plopsaqua 

Wat betreft communicatie naar en het verwelkomen van schoolgroepen heeft Plopsaland reeds jaren 
ervaring. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 schoolkinderen de Plopsa-parken. Om scholen 
maximaal te informeren over de voordelen verbonden aan een bezoek aan een Plopsa-park, alsook 
praktische informatie te verschaffen, werd de website www.plopsaschools.be gecreëerd. Daarnaast 
krijgen alle scholen enkele keren per jaar een brochure toegestuurd met alle informatie op maat. 

Maar ook digitaal springt Plopsaland steeds op de nieuwste trends. Zo beschikt zij over een eigen 
vlogster. De Plopsaland-vlogster filmt haar dagelijkse ervaringen op de werkvloer bij Plopsaland en 
deelt deze op social media en het YouTube-kanaal van Plopsa. Haar filmpjes zijn een ware hit en scoren 
gemiddeld meer dan 200.000 views. Recent was één van haar vlogs meer dan een week het populairste 
filmpje, waarmee zij onder andere de nieuwste videoclip van K3 achter zich liet. 

Met de komst van het Zwemcomplex en de bijhorende uitgebreide partnership tussen Plopsaland en 
Technopolis, heeft Technopolis de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot deze uitgebreide bron aan 
mogelijke communicatiemiddelen om de site te promoten. Plopsaland is vanzelfsprekend bereid deze 
schaalvoordelen maximaal in te zetten. 

Daarnaast zal Plopsaland in haar samenwerking met de stad Mechelen vragen eveneens de site met 
Technopolis en het Zwemcomplex op te nemen in alle mogelijke (digitale) communicatie van de stad 
Mechelen zodoende ook lokaal maximaal publiciteit te maken voor dit unieke aanbod. 

De stad beschikt namelijk over tal van andere kanalen die ingezet kunnen worden ter promotie van de 
site en waar talrijke reporters en journalisten dagelijks verslag uitbrengen over het reilen en zeilen in 
de Dijlestad. Hierbij refereert Plopsaland onder meer naar een vermelding op de stedelijke website 
van de stad Mechelen, persberichten ter promotie van het lokaal aanbod alsook van de evenementen, 
artikels in het stadsmagazine, nieuwtjes op de social media kanalen, affiches in de buurt, schermen in 
de stad, enz. Dit zou, indien van toepassing, ook uitgebreid kunnen worden met nieuwsberichten op 
lokale televisiezenders, lokale edities van dag-, week- en maandbladen, lokale radio, lokale blogs,… 
Ook vermelding via het outdoor netwerk van affiches in bushokjes, affiches in staanders, grote 
canvassen kunnen de communicatie betreffende de met gerichte campagnes mee ondersteunen. 

3.1.2.3.2 Abonnees Plopsa 

Een niet te onderschatten meerwaarde die een Plopsa-park met zich meebrengt, zijn de houders van 
een jaarkaart, de zogenaamde FunCard (bezoekers ≥ 1 meter) of BumbaCard (kinderen ≥85cm- 1m). 
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Jaarlijks groeit dit aantal sterk. In 2017 voorziet Plopsaland de kaap van 100.000 jaarkaarthouders te 
overschrijden. 

 

Met een Plopsa-FunCard of BumbaCard genieten bezoekers 1 jaar lang van onbeperkte toegang tot 
alle Plopsa-parken en tal van andere voordelen. Gemiddeld bezoekt iedere abonnee 6 à 7 keer 
gedurende de looptijd van zijn/haar Plopsa-abonnement (1 jaar geldig) een Plopsa-park. Dit 
herbezoekcijfer benadrukt het belang van deze groep. Plopsaland zet dan ook actief in op 
communicatie gericht aan haar jaarkaarthouders voor het communiceren van evenementen, 
activiteiten, nieuwigheden, acties, voordelen, verlengen van hun abonnement,… 

Bovendien genieten houders van een Plopsa-abonnement tot 50% korting bij andere pret- en 
dierenparken in binnen- en buitenland. Momenteel verkrijgen bezoekers reeds op vertoon van hun 
geldig Plopsa-jaarabonnement 30% korting op de individuele toegangsprijs van Technopolis. 
Omgekeerd kunnen ook houders van een abonnement bij andere parken de Plopsa-parken aan een 
voordeliger tarief bezoeken. Deze wederzijdse samenwerking is sinds jaren een succes en jaar na jaar 
sluiten meer en meer parken zich hierbij aan zodoende elkaars abonnees ook te kunnen aanspreken. 
Alle betrokken partners communiceren deze extra voordelen dan ook actief naar hun 
jaarkaarthouders. Dit alles zorgt ervoor dat niet enkel de houders van een Plopsa FunCard actief 
aangespoord worden de partners van Plopsaland te leren kennen en bezoeken, maar ook de 
jaarkaarthouders van de partners tot potentiële bezoekers van de Plopsa-parken en sites met een 
Plopsa-park behoren. 

3.1.2.3.3 Combi tickets 

Door het creëren van een bovenlokale trekpleister mikt Plopsaland naast de regionale bezoekers ook 
op bezoekers uit de ruime regio en veel verder. Zoals reeds vermeld zullen zij door de mogelijkheid om 
twee activiteiten op één locatie te combineren de site uitkiezen als een volwaardige dagbestemming. 
Om bezoekers met deze intentie te stimuleren kan eveneens gewerkt worden met combitickets, 
dewelke aan een voordeliger tarief op 1 dag of binnen een bepaalde korte termijn (bijvoorbeeld 3 
dagen) toegang verlenen aan zowel het Zwemcomplex als Technopolis. Deze tickets zullen worden 
aangeboden aan de kassa van zowel Technopolis als het Zwemcomplex voor een bezoek aan beide 
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parken op dezelfde dag of binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld 3 dagen) om de 
complementariteit tussen beiden extra in de verf te zetten en te promoten. Plopsaland is dan ook van 
mening dat het aanbieden van dergelijke combitickets hierin een belangrijk aspect is. 

3.1.2.3.4 Plopsa Business & Event Solutions 

Wegens de groeiende vraag naar tal van formules voor bedrijfsfeesten en –uitstappen trok Plopsaland 
enkele jaren geleden resoluut de kaart van de Business-to-Business (B2B) oplossingen op maat. 
Plopsaland Business & Event Solutions mag zich intussen terecht profileren als dé eventpartner met 
schitterende en unieke events als eindproduct van een geweldige samenwerking voor talloze 
ondernemingen. Deze tak van de Plopsa-groep vertegenwoordigt maar liefst 25% van de totale omzet. 

Plopsa Business & Event Solutions biedt een totaalconcept dat volledig van A tot Z op maat kan worden 
ingevuld met een eindeloze waaier aan mogelijkheden die worden aangeboden per park. Naast het 
aanbieden van unieke locaties werd een ruim gamma aan cateringmogelijkheden ontwikkeld. Een 
combinatie tussen een bezoek aan een Plopsa-park met andere activiteiten zoals een teambuilding of 
incentive behoort tot één van de vele te kiezen opties. Dergelijke complete waaier zorgt ervoor dat 
alle mogelijke doelgroepen kunnen worden aangesproken voor een evenement naar wens van de 
organisator. 

  

Om dit alles op een professionele manier te communiceren en potentiële klanten warm te maken voor 
een samenwerking met Plopsaland, staat een gespecialiseerd team elke dag paraat. Dit team omvat 
accountmanagers, elk verantwoordelijk voor een bepaalde regio, die het merendeel van hun tijd op 
de baan doorbrengen om klanten te bezoeken. Voor België zijn dit specifiek 5 accountmanagers 
onderverdeeld in volgende regio’s: West- & Oost-Vlaanderen (en Zeeland (NL)), Brussel & Vlaams-
Brabant, Antwerpen & Limburg (en Zuid-Nederland (NL)), Henegouwen & Namen en Luik & Luxemburg 
(en Groot-Hertogdom-Luxemburg). Daarnaast neemt Plopsaland op regelmatige basis deel aan diverse 
beurzen en netwerkevents in binnen- en buitenland om haar product te promoten en een netwerk van 
relaties uit te bouwen om de mogelijkheden binnen de Plopsa-groep maximaal bekend te maken. 
Verder heeft deze bedrijfstak een eigen B2B website, wordt op regelmatige basis een nieuwsbrief 
uitgestuurd naar een database van meer dan 55.000 adressen en verspreidt het team jaarlijks zo’n 
25.000 B2B-brochures bij kleine en middelgrote bedrijven in België. 

Kortom, binnen de steeds belangrijkere MICE-markt blijft Plopsaland voortdurend op zoek naar nieuwe 
keuzemogelijkheden om haar portfolio uit te breiden. De opportuniteit om een verregaande 
samenwerking met Technopolis ook op B2B-vlak te kunnen ontwikkelen kan voor beide partijen 
bijgevolg een bijzonder grote win-win situatie betekenen. 

Technopolis beschikt eveneens over een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden voor bedrijven. Jaarlijks 
organiseert Technopolis meer dan 200 evenementen van allerlei aard: seminaries, lezingen, 
productvoorstellingen, klantendagen, persconferenties, prijsuitreikingen, fotosessies, 
ontbijtvergaderingen, Sinterklaas- of Kerstfeestjes,… en dit zowel tijdens of na de openingsuren, met 
of zonder een bezoek aan Technopolis. Er bevinden zich 12 verschillende zalen van 20 tot 700 m² met 
een capaciteit van 10 tot 700 personen. Het zalenaanbod omvat naast feestzalen en 
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evenementenzalen ook verschillende vergaderzalen, workshopruimtes en een indrukwekkend 
auditorium uitgerust met de nieuwste audiovisuele faciliteiten en alle nodige comfort dat plaats biedt 
aan 156 personen. Alle zalen zijn flexibel en multifunctioneel, vrij in te richten en onbeperkt te 
combineren. Daarnaast beschikt Technopolis over een uitgebreid gamma aan mogelijkheden wat 
betreft catering, van koffiebreak, broodjeslunch, receptie, walking dinner, buffet tot viergangenmenu. 

   

Dit toont aan dat een samenwerking tussen beide bedrijven ook op B2B-vlak tal van nieuwe 
mogelijkheden omvat. Hospitality is een sleutelwoord dat met een mogelijke samenwerking een 
nieuwe dimensie krijgt. Plopsaland beoogt om zelf beperkte tot geen B2B faciliteiten te voorzien in het 
Zwemcomplex, maar wenst hiervoor principieel samen te werken met Technopolis door het 
gezamenlijk gebruik en een eventuele optimalisering van de bestaande faciliteiten (waaronder de aula, 
de zalen maar ook keuken en dergelijke). Plopsaland heeft als doel om van de site van Technopolis een 
nieuwe B2B-uitvalbasis te maken, naast haar reeds bestaande sterke locaties in De Panne en Hasselt. 
Op die manier wordt een nieuwe trekpleister in het middelpunt van Vlaanderen gecreëerd en bij 
uitbreiding in geheel België waar Plopsaland vandaag de dag niet actief is. Voor het aanbrengen van 
evenementen en klanten bij Technopolis stelt Plopsaland voor een verder te bepalen commissie op de 
gerealiseerde omzet van deze evenementen te bepalen. Om dit uniek totaalpakket te garanderen, 
voorziet Plopsaland om bij eventuele andere te bouwen waterparken geen of slechts beperkte B2B-
faciliteiten te voorzien en hier volledig de kaart van Mechelen als centrale locatie te trekken. 

 

Plopsaland is overigens niet aan haar proefstuk toe wat betreft een samenwerking met 2 B2B locaties 
op 1 site (waarvan 1 niet wordt uitgebaat door Plopsaland zelf). Het indoorpark Plopsa Indoor Hasselt 
bevindt zich namelijk op dezelfde locatie als de Ethias Arena en het Ethias Theater. Beide faciliteiten 
delen bijvoorbeeld dezelfde parking. Overdag wordt deze benut door gezinnen met kinderen die een 
bezoekje brengen aan het park, afgewisseld met bezoekers van evenementen in de Ethias Arena en/of 
het Ethias Theater ’s avonds. Ook het aanbieden van combitickets is hier gebruikelijk. Bezoekers 



Marktbevraging vzw Flanders Technology International Kandidatuur Plopsaland Pagina 43 van 112 

kunnen voor of na het bijwonen van bijvoorbeeld de Samson & Gert Kerstshow in het Ethias Theater 
hun daguitstap met de kinderen uitbreiden met een bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt. 

3.1.2.4 Conclusie complementariteit en synergiën 

Hoewel de gebouwen ruimtelijk op een afstand van elkaar ingepland staan, meent Plopsaland dat het 
een gemiste kans zou zijn om de te realiseren schaalvoordelen bij de bouw van een Zwemcomplex op 
de site nabij Technopolis niet te benutten. 

Plopsaland is door haar jarenlange ervaring in het uitbaten van pretparken evenwel de ideale partner 
om het kernaanbod van beide faciliteiten met hun informatief, educatief en recreatief karakter op een 
zo efficiënt mogelijke manier in de markt te zetten om zo meer lokale en bovenlokale bezoekers te 
verwelkomen. Dit is dan ook een enorme meerwaarde die Plopsaland kan bieden, aangezien zij hierbij 
al haar bestaande middelen kan inzetten. 

Enkele van de meest voor de hand liggende synergiën die de combinatie van Technopolis en een 
zwemcomplex met zich mee zou kunnen brengen, werden reeds toegelicht. Daarnaast zijn nog vele 
andere mogelijk synergiën bespreekbaar, zoals één nachtbewaking voor de site, samenwerking op vlak 
duurzame technologieën en energiebronnen,… Deze kunnen indien gewenst in een eventueel verder 
stadium nader worden bekeken en uitgewerkt. 

Plopsaland is er dan ook van overtuigd dat een zwemcomplex een opportuniteit kan bieden voor de 
versterking en de uitbouw van haar activiteiten als de activiteiten van Technopolis, maar tevens voor 
de inwoners, scholen en verenigingen van de stad Mechelen een toegevoegde waarde kan betekenen 
in de zeer concurrentiële markt van de vrijetijdsbesteding. 

 

3.2 Solvabiliteit van de Kandidaat 

Hoger in deze Kandidatuur werd de juridische structuur van de Plopsa-groep reeds toegelicht. Vanuit 
de optiek dat de Plopsa-groep een vennootschap omvat per regio waar ze actief is en het 
Zwemcomplex een activiteit betreft op Vlaamse bodem, werd vanuit de Plopsa-groep beslist om deze 
Kandidatuur in te dienen vanuit Plopsaland NV. 

Hierboven werd reeds zeer kort ingezoomd op de financiële situatie van Studio 100 en de Plopsa-groep 
in het algemeen. In wat volgt wordt de financiële situatie van Plopsaland NV uitvoerig en gedetailleerd 
toegelicht, om zo een antwoord te bieden op de vraag naar de solvabiliteit van de kandidaat. De 
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verkorte balans en resultatenrekening, de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar en de meest recente 
interim cijfers worden ter ondersteuning hiervan als bijlage 2 toegevoegd en toegelicht in 
onderstaande subcategorieën. 

3.2.1 Eigen vermogen 

Met een eigen vermogen dat reeds meerdere jaren op rij 60% van het balanstotaal bedraagt, kan 
Plopsaland NV aantonen dat het als stabiele onderneming in de mogelijkheid is minimum 2,5 miljoen 
euro onder de vorm van (quasi-) eigen vermogen te voorzien. 

3.2.2 Liquiditeits-, rentabiliteits- en schuldpositie 

De liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s tonen duidelijk aan dat Plopsaland NV over een schitterende 
liquiditeit beschikt. Bovendien bedraagt het netto bedrijfskapitaal 18,3 miljoen euro. 

 

De solvabiliteitsratio’s meten de financiële autonomie van Plopsaland NV. Met een percentage van 
61,4 % in boekjaar 2013, 60,1 % in boekjaar 2014 en 59,6 % in boekjaar 2015 kan Plopsaland NV een 
zeer stabiele solvabiliteit over de jaren heen aantonen, ondanks het huidig economisch klimaat. 

 

De rentabiliteitsratio’s meten de winstgevendheid van Plopsaland NV. De toename van deze in 
procenten uitgedrukte ratio’s, zowel van de bruto-verkoopmarge, netto-verkoopmarge voor 
belastingen, bruto rentabiliteit van de activa voor belastingen, netto rentabiliteit van de activa voor 
belastingen, als de netto rentabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen, duidt op een 
verbetering van de winstgevendheid. Plopsaland NV kan een constante stijging aantonen over de jaren 
heen, wat mede een gevolg is van de gestegen omzet, maar eveneens het gevolg van een adequate 
kostencontrole. 
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3.2.3 Omzet 

De omzet van Plopsaland NV steeg in de laatste 3 jaar van 35.268.000 euro naar 42.348.000 euro, wat 
een stijging van ruim 20 % betekent. Voor 2016 werd een omzet van 46.537.000 euro gerealiseerd. 
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3.3 Voornaamste referentieproject: Plopsaqua De Panne 

In deze Kandidatuur werd al uitvoerig toegelicht dat de Plopsa-groep meer dan 17 jaar ervaring heeft 
in de sector van de leisure en zij meerdere themaparken uitbaat in binnen- en buitenland. Aangezien 
Plopsaland bij de indiening van deze marktbevraging specifiek de bouw en uitbating van een waterpark 
ambieert, zal hieronder een beschrijving gegeven worden van het voornaamste referentieproject, 
Plopsaqua De Panne. 

3.3.1 Omschrijving van het project 

In maart 2015 werd de site van Plopsaland De Panne uitgebreid met het eerste gethematiseerde 
waterpark van de groep. De Plopsa-groep staat bekend voor haar originele en uitgebreide 
thematisering en dat is in Plopsaqua De Panne niet anders. Het subtropisch zwemparadijs is 
opgebouwd rond de populaire Studio 100-figuur Wickie de Viking, in een setting dat een dooiend 
sneeuwlandschap toont bij zonsondergang. 

In de inleiding werd reeds aangegeven dat Plopsaqua De Panne een uniek project is aangezien het een 
eerste publiek-privaatrechtelijke samenwerking betreft tussen Plopsaland en een gemeente/stad, in 
dit geval de gemeente De Panne. 

Een gemeentelijk of stedelijk zwembad afschrijven en dan rentabiliseren is dezer dagen niet langer 
vanzelfsprekend. Het is voor steden en gemeenten dan ook noodzakelijk dergelijke publiek-
privaatrechtelijke samenwerking als een oplossing te zien voor de uitbating van een 
gemeentelijk/stedelijk zwembad. 

De ervaring in De Panne heeft evenwel uitgewezen dat dergelijk project niet enkel focust op het 
gemeentelijk/stedelijk karakter. Plopsaqua De Panne richt zich naast de inwoners van de gemeente De 
Panne (stedelijk) ook op de inwoners van de omliggende gemeenten (regionaal), op bezoekers die 
vanuit de verschillende windrichtingen van België komen (nationaal) en de buitenlandse toerist die 
tijdens zijn trip naar België ook een bezoek wil brengen aan Plopsaqua De Panne (internationaal). 
Plopsaland boort aldus vele verschillende markten aan. Dit maakt dat het waterpark een grote 
meerwaarde betekent voor de gemeente De Panne. 

De totale investering voor Plopsaqua De Panne bedroeg 16 miljoen euro, exclusief grond. In ruil voor 
een jaarlijkse bijdrage van de gemeente De Panne integreerde Plopsaland alle faciliteiten benodigd 
voor een gemeentelijk zwembad naar analogie met het toenmalig aanbod voor de inwoners zoals een 
25 meter bad afgescheiden van het speelgedeelte, een kinderbad, glijbanen,… dat voldoet aan alle 
vigerende normen en regels. 

   
De uitgebreide thematisering en de spectaculaire familie glijbanen zijn de blikvangers van Plopsaqua De Panne. 

Daarnaast garandeert Plopsaland toegang aan een voordelige toegangsprijs aan alle personen die in 
hoofdverblijf zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente De Panne mits voorlegging 
van een geldige en inleesbare identiteitskaart, de leerlingen en leerkrachten van scholen gevestigd op 
het grondgebied van de gemeente De Panne in het kader van schoolactiviteiten en de leden van 
erkende verenigingen gevestigd op het grondgebied van de gemeente De Panne in het kader van de 
activiteiten van deze verenigingen. Om ook het groot aandeel tweedeverblijvers aan te trekken, werd 
voor hen eveneens een speciaal tarief voorzien. 
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Plopsaland organiseert heel wat activiteiten in Plopsaqua De Panne voor de inwoners van de gemeente 
De Panne (van alle leeftijden) en haar scholen en verenigingen, zoals schoolzwemmen, 
watergewenning, zwemlessen, Fifty Fit, Aqua Fit, baantjeszwemmen,... 

De samenwerking betekent voor de gemeente De Panne dan ook een besparing in tijd en geld. Zij dient 
enkel een jaarlijkse bijdrage te betalen en voor het overige dient zij zich van het zwembad niets aan te 
trekken. Exploitatie, onderhoud, herstellingen, de organisatie van activiteiten,… Dit alles neemt 
Plopsaland voor haar rekening. Bovendien loopt de gemeente De Panne geen enkel risico, noch bij de 
bouw noch bij de exploitatie van het Zwemcomplex. Zij weet perfect wat zij jaarlijks dient te betalen 
en dient nooit in te staan voor meerkosten, noch bij de bouw noch bij de uitbating, het onderhoud of 
structurele herstellingen. 

Zodoende de optimale communicatievoordelen te benutten zorgt de gemeente De Panne via haar 
communicatiekanalen dat de inwoners van al deze activiteiten op de hoogte blijven en ook Plopsaland 
neemt Plopsaqua De Panne en haar activiteiten mee in alle communicatie voor het aangrenzend 
familiepretpark. De activiteiten worden bijvoorbeeld steeds elk kwartaal per folder naar de inwoners 
gecommuniceerd. 

Maar zoals eerder gestipuleerd, is Plopsaqua De Panne niet alleen een gemeentelijk zwembad, het 
groeide uit tot een nationale en internationale toeristische trekpleister. Dankzij een uitgekiend 
marketing- en communicatieplan vinden bezoekers uit heel België en Noord-Frankrijk de weg naar het 
waterpark. In 2015 werd Plopsaqua De Panne bekroond tot ‘Zwembad van het Jaar’ en het groeide 
ondertussen uit tot het meest bezochte waterpark van de Benelux. Dit benadrukt des te meer het 
bovenlokaal karakter van dergelijk zwemcomplex. 

 

Naast talrijke Belgische bezoekers krijgt Plopsaqua De Panne ook heel wat buitenlandse bezoekers 
over de vloer. Zo’n 25% van het totaal aantal bezoekers komt uit Frankrijk en bijna 5% uit Nederland, 
wat voor hen toch een verplaatsing van enkele uren naar De Panne inhoudt. De internationale 
interesse in dit project en de volledige site betekent eveneens een positieve boost voor het 
(kust)toerisme in en rond De Panne. 

3.3.2 Omschrijving van de uitgevoerde werken / diensten 

Plopsaqua De Panne is een zwemcomplex van 4.000 m² groot, gelegen naast attractiepark Plopsaland 
De Panne. Bovenop een 25-meterbad met 4 banen bevat het zwemcomplex een ruim gethematiseerd 
speelgedeelte met 4 gevarieerde zwembaden en 6 verschillende glijbanen. Daarnaast zorgen talloze 
andere attracties zoals de wildwaterrivier, het stormbad, de bubbelbaden en de indrukwekkende 
waterspeeltuin voor uren waterpret voor jong en oud. Plopsaqua De Panne staat bekend voor het op-
en-top gethematiseerde decor en de bijzondere totaalbeleving met speciale licht- en geluidseffecten. 

Vanaf 2017 is Plopsaqua De Panne zelfs 365 dagen geopend. Bezoekers kunnen er aldus elke dag 
terecht voor een ontspannende en recreatieve invulling van hun vrije tijd en dit in een veilige omgeving 
op maat van alle doelgroepen. 
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Het parkplan van Plopsaqua De Panne 

Dit alles werd gebouwd binnen een tijdspanne van 18 maanden (september 2013 – maart 2015). 

3.3.3 Facts & figures 

Kostprijs der werken / diensten 16 miljoen euro, exclusief grond 

Oppervlaktes - Totale oppervlakte van het project (bruto 
vloeroppervlak): 4.000m² 
- Binnengedeelte (zwembad, inkom, 

kleedruimte, verdieping met 
speeldorp,…): 3.280m² 

- Buitengedeelte (terras en zwembad): 
690m² 

- Glijbanen (grondoppervlak toren en 
runout, glijbanen zelf niet inbegrepen: 
150m² 

- Kelder/Technieken: 1.080m² 

Datum (voorlopige) oplevering of ontvangst 
beschikbaarheidscertificaat: 

Officiële opening: 22 maart 2015 

3.3.4 Opdrachtgevend bestuur & contactpersoon bij de opdrachtgever 

Plopsaland NV 
De Pannelaan 68 
8660 De Panne 

Vertegenwoordigd door Dhr. Steve Van den Kerkhof, CEO Plopsa-groep en voorzitter van de Raad 
van Bestuur Studio 100, met als e-mailadres s.vandenkerkhof@plopsa.be en telefoonnummer 
+32 496/51.94.59. 

3.3.5 Motivatie van de Kandidaat waarom deze referentie als gelijkaardig 
aan onderhavig project kan beschouwd worden 

Net als in De Panne heeft Mechelen met het Zwembad Geerdegemvaart te kampen met een 
verlieslatend en enigszins verouderd stedelijk zwembad. Plopsaqua De Panne bewijst het succes van 
een geslaagde samenwerking tussen de lokale overheid en een private partner. Dergelijke 
samenwerking kan een gunstige oplossing bieden voor beide partijen, daar enerzijds de bouw en 
exploitatie van een zwembad voor vele gemeenten en steden niet winstgevend is en vele lokale 

mailto:s.vandenkerkhof@plopsa.be
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overheden zich dergelijke dure renovaties niet kunnen veroorloven, waardoor het moeilijk wordt om 
aan de veeleisende wetgevingen te kunnen (blijven) voldoen. Anderzijds zijn overheidssubsidies vaak 
niet voldoende voor private partijen om de exploitatiekosten te dekken. 

Naar analogie met Plopsaqua De Panne kan Plopsaland eveneens het Zwemcomplex stedelijk, 
regionaal, nationaal en internationaal op de kaart zetten. Mechelen is de tweede grootste stad van de 
provincie Antwerpen en één van de snelst groeiende steden van Vlaanderen. Bovendien is Mechelen 
zeer centraal gelegen. Tevens is er in Mechelen nog geen zwembad aanwezig waarbij de focus (ook) 
op recreatie gericht is. Nochtans zou dit voor Mechelen, die zich wil profileren als één van de meest 
kindvriendelijke steden van België, een absolute must have zijn. Daarnaast ligt Mechelen in een regio 
waar de Plopsa-groep momenteel nog niet actief is. Ook bezit Mechelen vele andere toeristische 
trekpleisters waardoor synergiën mogelijk zijn met het Zwemcomplex. Plopsaland zal door de bouw 
van een technisch hoogstaand en modern waterpark enerzijds zorgen voor een groter aanbod ten 
aanzien van de inwoners en anderzijds voor een boost voor het toerisme met nationale en 
internationale bezoekers. 

3.3.6 Beschrijving van de methodologie van het referentieproject met 
vermelding van de wijze van de uitvoering van het referentieproject 

Zoals eerder vermeld biedt de publiek-privaatrechtelijke samenwerking tussen Plopsaland en de 
gemeente De Panne voor beide partijen heel wat voordelen. Plopsaqua De Panne wordt stedelijk, 
regionaal, nationaal en internationaal in de kijker geplaatst. Een ware win-win situatie wordt gecreëerd 
door de combinatie van de noden van een gemeentelijk zwembad en een uniek leisure aanbod. Het 
waterpark is een recreatief zwembad met heel wat attracties voor jong en oud, maar eveneens de 
ideale locatie voor scholen en verenigingen om kinderen te leren zwemmen en hun activiteiten uit te 
oefenen in de best mogelijke omstandigheden. 

Reeds van bij de opmaak van de plannen en concepttekeningen wordt de puzzel door een team van 
ervaren experts gaandeweg in elkaar gelegd. Alle kennis, wensen, noden, technische voorzieningen, 
duurzame oplossingen,… worden gedetailleerd geanalyseerd en afgetoetst. Enkel op deze manier is 
het mogelijk om dergelijk resultaat te bekomen. Het project in De Panne is een doorgedreven 
samenwerking enerzijds met de gemeente, maar anderzijds ook met en tussen alle zorgvuldig 
geselecteerde betrokken personen elk met een uitgesproken vakkennis, die hoger reeds in detail 
besproken werden. 

Plopsaqua De Panne is een veilige, nette en kindvriendelijke accommodatie waarbij Plopsaland alles in 
het werk stelt om te voldoen aan de opgelegde vigerende wetgevingen (zoals VLAREM II 
milieuwetgeving), voorschriften voor het gebruik van middelen en faciliteiten en diverse regels, 
geboden, verboden en normen. Zodoende de veiligheid, netheid en kindvriendelijkheid te garanderen, 
werden deze voorschriften onder meer uitvoerig beschreven in een Procedure- en 
exploitatiehandboek, dewelke door alle betrokken medewerkers gekend en strikt gevolgd dienen te 
worden. Voor bepaalde diensten, zoals jaarlijks onderhoud van installaties, wordt beroep gedaan op 
externe bedrijven. Plopsaland heeft bijgevolg reeds een netwerk opgebouwd van zorgvuldig 
geselecteerde leveranciers, op dewelke eveneens beroep zal worden gedaan bij de bouw en exploitatie 
van het Zwemcomplex. 

3.3.7 Sleutelfunctionarissen in opgegeven referentieproject die nog in 
dienst en beschikbaar zijn voor onderhavig project 

Plopsaqua De Panne werd ontworpen en gebouwd door het eigen investeringsteam van de Plopsa-
groep zoals dit werd toegelicht in 2.2.4.2, onder supervisie van de CEO, Steve Van den Kerkhof. 

Ook wat betreft het operationele luik van Plopsaqua De Panne wordt verwezen naar de bovenstaande 
gedetailleerde omschrijving van de organisatiestructuur van de Plopsa-groep. De praktische ervaring 
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betreffende de dagelijkse werking van dit referentieproject zal als basis worden gebruikt voor de 
uitvoering van onderhavig project. Het team dat zich momenteel bezighoudt met de operationele 
leiding van Plopsaqua De Panne op directieniveau zal hier dan ook hun kennis en know-how voor delen. 
Daarnaast zal Plopsaland op zoek gaan naar een bekwame Parkmanager die het Zwemcomplex zal 
leiden volgens de regels, normen en waarden van de Plopsa-groep. Deze structuur wordt later in deze 
Kandidatuur verder uitvoerig toegelicht. 

In de aanloop van de bouw van haar eerste waterpark alsook voor de exploitatie hiervan heeft 
Plopsaland tevens beroep gedaan op externe specialisten en consultants specifiek op het gebied van 
zwembaden. 

Waterkwaliteit en –behandeling : Ludo Feyen - Labo Derva 

Betreffende waterkwaliteit en –behandeling doet de Plopsa-groep 
beroep op het internationaal erkend en gecertifieerd bedrijf Labo 
Derva en haar zaakvoerder Ludo Feyen. 

Labo Derva controleert al meer dan 20 jaar de kwaliteit en hygiëne in vele binnen- en buitenlandse 
subtropische zwemparadijzen waaronder Center Parcs, Sun Parks, Alton Towers (UK), Wahooo Park 
(Bahrein), Aqualibi, Hengelhoef,… Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van expertise bij de 
bouw van nieuwe zwembadencomplexen of andere water gerelateerde projecten. 

Labo Derva verzorgt eveneens opleidingen op het gebied van zwembadtechnologie en 
zwembadtechnieken enerzijds en reinigingstechnieken en desinfectietechnieken in zwembaden 
anderzijds. Hierbij wordt steeds geïnformeerd over de legionellawetgeving zowel qua beheersing en 
preventie. 

Zodoende de waterkwaliteit en hygiëne van het waterpark op de voet te kunnen volgen en optimaal 
te houden, voert Labo Derva ook op regelmatige basis hygiënecontroles uit op vloeren van 
zogenaamde natte zones rondom zwembaden. Daaropvolgend wordt een analyse opgemaakt met 
gericht advies met betrekking tot een deskundige reiniging en desinfectie. 

In alle bedrijfstakken kan Labo Derva terugvallen op decennialange ervaring. Zaakvoerder Ludo Feyen 
is - dankzij deze jarenlang opgebouwde expertise - lid van de technische werkgroep zwembaden WG 3 
en WG 8 van de Europese Commissie, adviseur van de Belgische Saunavereniging en van diverse 
vakantie- en waterparken. Hij is tevens lid van de expertengroep welke in Nederland advies geeft aan 
de overheid met betrekking tot de nieuwe zwemwaterwetgeving anno 2013. In 2009 verkreeg Labo 
Derva van de internationale World Waterpark Association (WWA) de Industry Leadership Award - 
suppliers 2008. 

In bijlage 6a wordt een getuigenis toegevoegd betreffende de samenwerking met Plopsa. De conclusie 
van deze getuigenis waarin Ludo Feyen verklaart dat Plopsaland beschikt over een state-of-the-art 
zwemcomplex dat voldoet aan alle vigerende wetgevingen binnen een beperkt budget dient te worden 
benadrukt. 

M2Leisure 

Betreffende de globale ontwikkeling en omkadering van 
waterparkprojecten doet Plopsaland beroep op M2Leisure. 

M2 International Resort & Leisure Management & Consultancy BV 
(M2Leisure) is opgericht in 2010 in Nederland en groeide inmiddels uit 
tot een toonaangevend ontwikkelings- en consultancy bedrijf in de 
wereldwijde leisure en resort industrie. Het bedrijf heeft een 
specifieke expertise in het ontwikkelen van waterparken (zowel indoor als outdoor), vakantieresorts 
en grootschalige recreatieve voorzieningen. Het team heeft ervaring in diverse uiteenlopende en 
uitdagende opdrachten voor nieuwe en bestaande bedrijven, met zowel oog voor de financiële 
aspecten als de juridische aspecten. Diverse gerenommeerde bedrijven zoals Groupe Pierre & 
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Vacances, Center Parcs, Madurodam, West Pioneer, beleggers en (individuele) opdrachtgevers 
wereldwijd deden reeds beroep op hun diensten. 

M2Leisure leverde Plopsaland input en advies over het concept, het programma en het design van het 
volledige waterpark in De Panne. Verder ondersteunde M2Leisure Plopsaland met de 
besluitvormingsprocessen en boden ze advies in verschillende operationele aspecten. Met de 
expertise die M2Leisure heeft op het gebied van productontwikkeling en de diepgaande kennis over 
zwembaden kan M2Leisure een goede basis bieden voor de samenwerking met Plopsa. 

Gezien hun kennis op het gebied van vakantieresorts voorziet Plopsaland eveneens voor toekomstige 
projecten als de ombouw van de camping naar een vakantiepark en de bouw van het Plopsa Hotel 
beroep te doen op hun diensten. 

In bijlage 6b wordt een getuigenis toegevoegd betreffende de samenwerking met Plopsa. 

Geising + Böcker 

Aanvullend op de expertise van de eigen ontwerpende architect Rudi Angst deed 
Plopsaland beroep op Geising+Böcker Architekten uit Hamburg. G+B heeft meer dan 
30 jaar ervaring in de ontwikkeling en realisatie van gebouwen met een recreatief 
karakter wereldwijd. De ‘feelgood factor’ staat centraal in hun ontwerpen, rekening 
houdend met de hoge technische vereisten van dergelijke faciliteiten. Een van hun 
referenties die nauw aansluit bij een project als het Zwemcomplex van Plopsaland is 

Nettebad in Osnabrück, een hoogtechnologisch modern zwemcomplex met een ruim aanbod aan 
vergelijkbare attracties voor jong en oud. 

In bijlage 6c wordt een getuigenis toegevoegd betreffende de samenwerking met Plopsa. 

Adviesbureau Becks 

Voor het ontwerp van de technische installaties deed Plopsaland beroep op Adviesbureau Becks. 

Albert van der Sanden, in dienst als adviseur/projectleider bij 
Adviesbureau Becks sinds 1978 en technisch directeur sinds 2008, heeft 
als adviseur zijn ervaring en kennis op het gebied van zwembaden ingezet 

om de hoge duurzaamheidsambities van Plopsaland te vertalen in een slim ontwerp. Tevens werd door 
Plopsaland gestuurd op lage onderhoudskosten. Dit alles natuurlijk met als basis het hoogste comfort 
voor de gebruiker. De uitdaging voor de architect voor het waterpark in De Panne was de bezoeker het 
gevoel van rust te geven, ondanks de hoge bezoekersaantallen. 

Naast kennis over gebouw-gebonden technische W-installaties (werktuigbouwkundige installaties) 
heeft Albert zich gespecialiseerd op het gebied van LTE (Lange Termijn Energieopslag in de bodem), 
WKK (Warmte Kracht Koppeling) en duurzame, energiebesparende innovatieve installaties. 

In Plopsaqua De Panne werden met behulp van het advies van 
Adviesbureau Becks volgende installaties geïnstalleerd: duurzame 
installaties t.b.v. waterbehandeling met Reversed Osmose (RO), UV 
waterbehandeling, zout-electrolyse, grijswatercircuits van 
zwembadwater, zwembadwater-terugwinning, hoogrendement 
ventilatie, perslucht t.b.v. attracties, brandmeldinstallaties, Gebouw 
Beheer Systeem, sfeer- en decoratieverlichting, Data-installatie, enz. 

In bijlage 6d wordt een getuigenis toegevoegd betreffende de samenwerking met Plopsa. 

Gezien de uitstekende samenwerking met deze partners wil Plopsaland zich ook voor het 
Zwemcomplex in Mechelen door hen laten bijstaan en beroep doen op hun vakbekwaamheid en 
expertise. 
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3.3.8 Bewijs van goede uitvoering 

Plopsaland is de opdrachtgever van dit referentieproject. Voor bewijs van goede uitvoering wordt 
verwezen naar de getuigenissen die aan deze Kandidatuur als bijlage werden toegevoegd (bijlage 6). 

In het bijzonder dient verwezen te worden naar de verklaring van Ingenieur Ludo Feyen, consultant 
voor Plopsaland voor het bedrijf Labo Derva (bijlage 6a). Daarin stelt hij dat Plopsaland, ondanks de 
budgettaire beperkingen, alles in het werk gesteld heeft om het water te behandelen met de meest 
moderne technieken zonder in conflict te komen met het milieu. “Plopsaland is tot het uiterste gegaan 
om milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit te bundelen voor het tot stand brengen van dit 
waterpark met een waterkwaliteit “à la Lettre”. Dit uit zich nog steeds in de dagdagelijkse exploitatie 
van Plopsaqua.” 

Daarenboven werd Plopsaqua De Panne minder dan 1 jaar na de opening van het waterpark reeds 
verkozen tot ‘Beste Zwembad van het Jaar’. 

 
Bron: Focus WTV, 10/12/2015 

In 2016 verwelkomde Plopsaqua De Panne meer dan 300.000 bezoekers. Dit modern zwembad met 
state of the art technieken (waarop verder in deze Kandidatuur nog uitvoerig wordt teruggekomen) 
biedt voor elke bezoeker een aangename en kwalitatieve totaalbeleving. Plopsaland bouwde uit het 
niets een unieke trekpleister die de hele regio versterkt en verschillende markten invult. Uit dit 
succesverhaal is duidelijk af te leiden dat Plopsaland heel wat ervaring opgebouwd heeft met het 
bouwen en exploiteren van een zwemcomplex. Er wordt een efficiënte win-win situatie gecreëerd die 
de voordelen van dergelijke publiek-private samenwerking benadrukt. Deze knowhow is een duidelijke 
meerwaarde bij het realiseren van gelijkaardige projecten. 
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3.4 Programma Plopsaqua Mechelen 

3.4.1 Het Zwemcomplex 

3.4.1.1 Algemene uitstraling 

Om de site van Technopolis en de stad Mechelen te kunnen uitbreiden met een uniek bovenlokaal 
Zwemcomplex met een uitgesproken jeugdig en recreatief karakter is Plopsaland van mening dat de 
uitstraling van het Zwemcomplex dit eveneens dient te weerspiegelen. 

3.4.1.1.1 Volumetrie 

Gezien de welgekozen situering van de inplanting van het Zwemcomplex op de Technopolis-site is 
Plopsaland van mening dat het volume van het Zwemcomplex geen invloed zal hebben op de omgeving 
en het landschap. Daarnaast zorgen de verplichte groenbuffers voor de afscheiding van de woonzones 
aan de oost- en westzijde. Ook de waterbergende zone kan aanzien worden als een dergelijke buffer 
tussen Technopolis en het Zwemcomplex. 

Aan de noordzijde, de kant waar de bezoekers toekomen, heeft Plopsaland ervoor gekozen het volume 
dusdanig gradueel te verlagen, begrijpbaar te maken en op mensenmaat te brengen. De noord gevel, 
in deze de voorgevel, van het Zwemcomplex wordt trapsgewijs opgebouwd. Vooraan wordt gestart 
met een hoogte van 3 meter waar de burelen voor de medewerkers een stukje uit de inkomhal 
springen en zo de inkom op menselijke schaal brengen. Verder naar boven heeft het volume, waar het 
25 meter bad en het instructiebad zich bevinden, een hoogte van 9 meter, wat nog steeds een 
menselijke schaal is. Deze hoogte komt overeen met een woning met 3 bouwlagen, namelijk het 
gelijkvloers, de eerste verdieping en de tweede verdieping, zoals in elke straat gebouwen te vinden 
zijn. Daarachter ligt de eigenlijke zwemhal met een hoogte van 13 meter. Daarbovenop, op niveau +1,5 
maar lager dan de trappentoren, bevindt zich de technische ruimte (buiten gezichtsveld). Dit is echter 
kleiner van oppervlakte dan de zwemhal zelf, waardoor opnieuw een speelser volume gecreëerd 
wordt. De trappentoren voor de glijbaan vormt de landmark van het Zwemcomplex met een hoogte 
van 22 meter. Van daaruit zullen bezoekers een ruim overzicht hebben over het de historische 
binnenstad van Mechelen met haar Sint-Romboutskathedraal, wat voor een mooi uitzicht zal zorgen. 

Via de glijbanen, gesitueerd aan de westzijde, dalen we zo weer af naar menselijke schaal. De glijbanen 
zelf vormen vanuit de trappentoren het hoogste punt van het Zwemcomplex. 

Vanuit het volume van de technische ruimte, via het gebouw van de zwemhal met een hoogte van 13 
meter, zoals hierboven omschreven, daalt het volume aan de zuidgevel, in deze de achterzijde met het 
buitenbad en de ligweide trapsgewijs af naar een menselijkere schaal. Het zonneterras met de trappen 
vormt hier op lagere hoogte de leidraad. Van daaruit springt het waterspeeldorp in het oog om zo tot 
de ligweide met de baden en het terras te komen. 

3.4.1.1.2 Groenaanleg 

Naast de uitgesproken, doch natuurlijke volumetrie vergroot de keuze voor een groene omgeving de 
landschappelijke inpassing in de site van Technopolis. Plopsaland zorgt ervoor om naar analogie met 
de andere Plopsa-parken planten, bomen en bloemen een zichtbare plaats te geven. 

Waar mogelijk worden bomen aangeplant in functie van hun grootte en de mogelijke locatie op de 
site, waarbij het grootste aandeel inheems zal zijn. Ook de gebruikte bloemen en grassen worden 
steeds zorgvuldig geselecteerd in functie van de oriëntatie ten opzichte van het gebouw en de zon, 
rekening houdend met hun kwaliteit en duurzaamheid. Om de privacy van de zwemmers te 
garanderen voorziet Plopsaland de volledige buitenzone te omranden met een haag, waarvan het type 
later nader te bepalen is. 
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De concrete invulling van de voorziene groene zones op de parking en rondom het Zwemcomplex dient 
in een eventueel verder stadium met input van specialisten ter zake te worden bepaald, zodoende de 
duurzaamheid en functionaliteit hand in hand te laten samengaan met het visuele aspect en rekening 
te houden met inheemse soorten. Plopsaland handelt steeds met groot respect voor het milieu en de 
omgeving. 

3.4.1.2 Grondplan en oriëntatie 

 
Inplantingsplan van de site 
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Plopsaland wenst slechts een welbepaald gedeelte van de gronden op de Technopolis-site opgegeven 
voor stedelijke ontwikkeling in onderhavige marktbevraging te gebruiken, namelijk ongeveer 
25.000m² zoals op bovenstaand inplantingsplan met een blauwe lijn omrand. 

Plopsaland wenst deze beschikbare grond als volgt in te delen: 

1. toegangsweg 
2. parking 
3. gebouw (gelijkvloers) 
4. buitenzone slides 
5. buitenzone ligweide 

 

Door gebruik te maken van bovenstaande indeling en slechts een welbepaald deel van de ter 
beschikking gestelde gronden te gebruiken, blijft nog een aantrekkelijk gedeelte grond, gelegen ten 
zuidoosten van het Zwemcomplex tussen het Zwemcomplex en de buffer met de woonzone, ter 
beschikking voor andere initiatieven die de site mee kunnen versterken. 

Plopsaland is van mening dat met huidig gepresenteerde opstelling maximale invulling gegeven wordt 
aan deze welbepaalde gronden. De voor Plopsaland nodige oppervlakte wordt maximaal benut in de 
vorm van het gebouw, de buitenzone met groen, de parking en mogelijke uitbreiding. 

Het volledig gebouw wordt omgeven door groen, zoals hierboven reeds aangehaald, en verharde 
wandelpaden. 

Een goede oriëntatie van het volume is van cruciaal belang en kan heel wat energiebesparende 
maatregelen met zich meebrengen. Het volledig Zwemcomplex oriënteert zich zuid tot zuidwest. Het 
licht wordt maximaal benut, wat bij het gebruik van glaspartijen een invloed heeft op het 
energieverbruik bij mooi weer. Een ander groot voordeel van dergelijke oriëntatie heeft effect op de 
buitenzone en het zonneterras. Beiden zijn naar het zuiden gericht, waardoor er bij mooi weer zon is 
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van ’s middags tot ’s avonds en het er bijgevolg zeer aangenaam vertoeven zal zijn. De oriëntatie heeft 
eveneens invloed op het rendement van de zonnepanelen. 

  

  

  
Enkele concept 3D modellen van deinplanting en oriëntatie van het Zwemcomplex op de Technopolis-site 

3.4.1.3 Parking 

3.4.1.3.1 Inplanting en aantal parkeerplaatsen 

De parking, gelegen tussen de toegangsweg en het Zwemcomplex, bevindt zich aan de noordzijde van 
het Zwemcomplex en telt 355 parkeerplaatsen, 15 mindervalidenplaatsen vlakbij de inkom en 6 
busparkings. Nabij de parking wordt eveneens aan de westzijde een parkeerzone voor de hulpdiensten 
voorzien, vlakbij en met rechtstreekse toegang tot de EHBO-post van het Zwemcomplex. 

Rekening houdend met de capaciteit van het Zwemcomplex dewelke Plopsaland raamt op maximaal 
1.300 personen tegelijkertijd is deze parkingcapaciteit meer dan voldoende. 
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Detailplan concept parking 

Bovenvermelde intekeningen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ter bevordering van 
het parkeer- en mobiliteitsplan, dewelke in een verder stadium meer gedetailleerd onder de loep 
genomen zal worden. 

3.4.1.3.2 Circulatie 

De parking van het Zwemcomplex wordt bediend vanaf de toegangsweg naar Technopolis, vanaf het 
rondpunt in de B101 (een korte verbindingsweg tussen de afrit Mechelen-Zuid van de A1/E19 en de 
Brusselsesteenweg N1). Bij het oprijden van de site splitsen de toegangswegen, links bevindt zich de 
parking van Technopolis en rechts de nieuw aan te leggen inrit tot aan de parking van het 
Zwemcomplex. 

De afmetingen van de parkeerplaatsen, de mindervalideplaatsen, de parkeerplaatsen voor bussen en 
de in- in uitritten werden getoetst aan de bouwcode Vlaanderen Mobiel. Hierbij werd eveneens 
rekening gehouden met de draaicirkels van alle voertuigen die het parkeerterrein zullen betreden. 
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Conceptplan circulatie 

Voor het efficiënt vullen van de parking zal Plopsaland beroep doen op haar ervaring met de 
parkeersituatie in Plopsaland De Panne. Daarnaast zal de vakkennis van extern consultancy bureau 
Scelta Mobility, gespecialiseerd in mobiliteit, geraadpleegd worden zodoende tot de optimale 
verkeersstromen te komen zowel voor de bezoekers als de buurtbewoners en het doorgaand verkeer. 
Het verlaten van de parking verloopt langs dezelfde weg. 

3.4.1.3.3 Tarieven 

Plopsaland legt voor onder voorbehoud van eventuele wijzigingen het dagtarief voor gebruikers van 
het Zwemcomplex voor het gebruik van de parking vast te leggen op 6 euro, naar analogie met het 
toegepaste tarief in Plopsaqua De Panne. Dit bedrag kan elk jaar geëvalueerd en bijgevolg gewijzigd 
worden. Naast tal van andere maatregelen dient deze prijsstelling er mede voor te zorgen dat 
bezoekers gebruik maken van andere vervoermiddelen, zoals de fiets of de bus voor een bezoek aan 
de site. Inwoners van Mechelen, erkende scholen, erkende verenigingen en sportclubs zullen gratis 
gebruik kunnen maken van de parking. 

Naar analogie met de andere Plopsa-parken, stelt Plopsaland eveneens voor bezoekers de 
mogelijkheid te bieden een parkeerabonnement aan te kopen. Dergelijke abonnementen worden 
gecombineerd met een abonnement voor het Zwemcomplex en kunnen gedurende 1 jaar onbeperkt 
gebruikt worden om de parking te betreden bij een bezoek aan de site. Parkeerabonnementen kunnen 
enkel toegewezen worden aan volwassenen die reeds in het bezit zijn van een rijbewijs. Ze zijn 



Marktbevraging vzw Flanders Technology International Kandidatuur Plopsaland Pagina 59 van 112 

nominatief (vermelding van foto en naam) en niet overdraagbaar aan andere personen. Het tarief voor 
een parkingabonnement dient in een eventuele latere fase in overeenstemming te worden bepaald. 
Plopsaland kan hiervoor input geven gebaseerd op gelijkaardige systemen in de andere Plopsa-parken. 

3.4.1.4 Technische voorzieningen 

Het Zwemcomplex zal minimaal voldoen aan VLAREM II subafdeling 5.32.9.2 “Overdekte 
circulatiebaden”. Door middel van tal van geavanceerde technieken zal Plopsaland alles in het werk 
stellen om te voldoen aan de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. 

Bij het zoeken naar de meest passende installaties gaat de bevoegde persoon van het investeringsteam 
van Plopsaland steeds op zoek naar duurzame apparatuur met een zo laag mogelijk energieverbruik. 
Deze zijn soms duurder in aankoop, maar worden door hun efficiënte werking sneller terugverdiend, 
wat op lange termijn een grote besparing van de exploitatiekost met zich meebrengt. 

Plopsaland garandeert minimaal te zullen voldoen aan de voorschriften voor een 
minimumhoeveelheid dat uit hernieuwbare energiebronnen dient te worden gehaald. Sinds 2017 is 
dit een productie van minimaal 10kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte van 
een gebouw voor sportfaciliteiten. Onder andere de WKK en de zonnepanelen, zoals hieronder 
beschreven, zullen hiertoe bijdragen. Het streefdoel van Plopsaland is steevast een BEN site (Bijna 
Energie Neutraal) te zijn en hier maximaal op in te zetten om dit doel zo dicht mogelijk te bereiken. 
Daarnaast geeft Plopsaland, indien mogelijk, steeds de voorkeur aan duurzame natuurlijke materialen 
die vervangvriendelijk en bovendien recycleerbaar zijn en een lage energieproductiekost hebben. 

Al deze maatregelen moeten er toe bijdragen de milieu-impact en de impact op de omgeving zo laag 
mogelijk te houden. 

Naar analogie met Plopsaqua De Panne worden hieronder enkele essentiële technische voorzieningen 
omschreven, dewelke Plopsaland wenst te integreren in het Zwemcomplex. Deze zullen vooral 
ondergebracht worden in de kelder van het Zwemcomplex. 

  

  
Enkele conceptbeelden van de technische installaties ondergebracht in de kelder 
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Deze opsomming is echter niet bindend en omvat vooral een denkoefening. De gedetailleerde invulling 
en capaciteit van de installaties kan eventueel in een verder stadium verder bepaald worden. 

3.4.1.4.1 Verwarmingsinstallatie 

Gezien de grote behoefte aan warmte om het gebouw en het zwemwater continu op temperatuur te 
houden, wordt gekozen voor gascondensatieketels. Door hun hoog rendement en betrouwbaarheid is 
dit voor een waterpark nog steeds de beste keuze. 

Het verwarmen van de ruimtes zelf gebeurt grotendeels door luchtverwarming aangevuld met lokale 
afgiftebronnen. Zo kiest Plopsaland ervoor om de voetpaden van vloerverwarming te voorzien 
zodoende een gelijke oppervlaktetemperatuur te krijgen en het comfort voor de bezoeker zo hoog 
mogelijk te houden. In de zitbanken voor de raampartijen voorziet Plopsaland ribbenbuizen te 
verwerken met als nuttig doel condensvorming tegen te gaan. Bovendien is het voor de bezoekers 
aangenaam vertoeven op de zitbanken. 

Door het grote wateroppervlak treedt er zeer veel verdamping op. Volgens Artikel 5.32.9.2.1 van 
Vlarem II (Ventilatie en verwarming) dient in de zwemhal een maximale relatieve vochtigheid (RV) te 
heersen zonder dat deze evenwel hoger mag zijn dan 65%, gemiddeld gemeten over de hele ruimte. 
Om de relatieve vochtigheid van de lucht in de zwemhal van het Zwemcomplex onder controle te 
houden, dient bijgevolg continu verse lucht aangebracht te worden. Om dit te realiseren is het 
Zwemcomplex voorzien van luchtgroepen met warmterecuperatie met hoog rendement. Dit betekent 
dat de vers aangezogen buitenlucht voorverwarmd wordt met de warmte van de aan de ruimte 
ontnomen lucht. Hiervoor zijn verschillende types installaties beschikbaar. In functie van het 
rendement en de haalbaarheid zal de meest passende installatie worden gekozen. 

Een belangrijk item in een waterpark zijn de douches. Deze worden via een ringleiding voorzien van 
warm water door een buffervat dat water opslaat op 60°C. De volledige douche-installatie wordt 
voorzien van een legionellabeveiliging, zoals een retourleiding met een temperatuur van minimaal 
55°C en wekelijkse thermische desinfectie. 

De ganse HVAC-installatie wordt geregeld door een gebouwbeheersysteem. Op deze manier is alles 
zeer overzichtelijk en makkelijk aanpasbaar. Dankzij het opslaan van de historiek zijn ook verschillende 
controles mogelijk om zo de exploitatiekosten onder controle te houden. 

3.4.1.4.2 Elektrische installatie 

Bij de keuze van de elektrische toestellen dient veel belang gehecht te worden aan het vermogen om 
vocht/waterinfiltratie tegen te gaan. Gezien de hoge luchtvochtigheid is alles zeer onderhevig aan 
oxidatie en dit kan de levensduur van de apparaten danig verkorten. 

Daar er zich in de meeste plaatsen water in de directe omgeving bevindt, dient veelal te worden 
gewerkt met een zeer lage veiligheidsspanning om de veiligheid van de bezoeker te allen tijde te 
garanderen. Alle decoratieve en onderwaterverlichting wordt gevoed door deze zeer lage 
veiligheidsspanning door middel van hiervoor speciaal ontworpen transformators, type SELV. 

Door het veelvuldig toepassen van decoratieve verlichting en bijpassende decoratie wordt een speciale 
sfeer gecreëerd en wordt het Zwemcomplex een droomwereld voor elk kind. Deze verlichting kan 
daarenboven gebruikt worden als noodverlichting met behulp van een UPS (Uninteruptable Power 
Supply, of noodstroomvoorziening). De opzichtige noodverlichtingsarmaturen zijn hierdoor in mindere 
mate nodig. 

3.4.1.4.3 Waterbehandelingsinstallatie 

Om het water zuiver en vrij van vuil te houden, wordt gebruik gemaakt van de traditionele 
meerlagenfilter gevuld met Hydro-antraciet. Het oxideren en desinfecteren van het water gebeurt 
door het toevoegen van chloor. Het chloor wordt ter plaatse aangemaakt door een 
zoutelectrolysetoestel. Dit heeft als groot voordeel dat er geen opslag nodig is van chloor, maar enkel 
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van natriumchloride, beter gekend als keukenzout. De waterkwaliteit wordt continu gemonitord zodat 
deze constant voldoet aan de gestelde eisen. Via het gebouwbeheersysteem kan ook hier alles 
nauwgezet opgevolgd en bijgehouden worden. Door dit systeem wordt het gebruik van chemicaliën 
tot een minimum herleid. 

3.4.1.4.4 Bijkomende installaties ten behoeve van kwaliteit en energiebesparing 

Plopsaland maakt in het algemeen steevast gebruik van de meest performante materialen en 
systemen om de kwaliteit en de levensduur van deze apparatuur en het Zwemcomplex te kunnen 
garanderen. Zo worden de ruimtes standaard uitgerust met led verlichting en zijn de motoren van het 
type IE3 of IE4. Deze motoren worden, waar nuttig, voorzien van frequentieomvormers om ook daar 
enkel het vermogen te gebruiken dat op dat moment nodig is. 

WKK (warmtekrachtkoppeling) 

Waar er zowel veel elektriciteit als veel warmte nodig is, is een WKK een uitermate geschikt toestel om 
aan energiebesparing te doen. 

Een WKK bestaat uit een gasmotor die zowel thermische als elektrische energie opwekt. De gasmotor 
drijft een generator aan die de roterende beweging omzet in elektrische energie. De thermische 
energie die ontnomen wordt door de koeling van de gasmotor kan gebruikt worden voor zowel de 
verwarming van de lucht, het zwembadwater als het sanitair warm water. 

 
Conceptfoto van een warmtekrachtkoppeling 

Bij de selectie van het type toestel bestaat de kunst erin een goede inschatting te maken van het aantal 
draaiuren en –jaren en deze na opstart ook maximaal te benutten. Zo kan een terugverdientijd van 
4 jaar zeker gehaald worden. 

Plopsaland maakt reeds met succes gebruik van dergelijke warmtekrachtkoppeling op de site in 
De Panne. De synergie tussen het themapark Plopsaland De Panne (continu elektriciteitsgebruik) en 
Plopsaqua De Panne (continu warmteverbruik) ligt zo voor de hand, dat Plopsaland hier niet omheen 
kan. 
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Principeschema van een WKK 

UFRO (microfiltration reversed osmose) 

Volgens Vlarem dient per bezoeker 30 liter vers leidingwater per dag te worden toegevoegd om de 
waterkwaliteit in stand te houden. Door het toepassen van een UFRO kan tot 80% van het backwash 
water gerecupereerd worden als zwembadwater. Dit wil zeggen dat de voorgeschreven 30 liter 
gereduceerd kan worden tot 18 liter (absoluut), wat een zeer mooie besparing betekent. Daarenboven 
is dit water reeds op temperatuur, zodat ook een aandeel thermische energie bespaard wordt én dit 
water is reeds behandeld, zodat de chemische samenstelling al voldoet aan de eisen. 

AOS (advanced oxidation system) 

Zoals hierboven beschreven wordt het zwembadwater gedesinfecteerd door middel van chloor, dat 
desinfecterend reageert met de verontreinigingen die meegebracht worden met de zwemmers. Door 
deze reactie ontstaan bijproducten (chlooramines) die de typische chloorlucht teweegbrengen en de 
slijmwegen kunnen irriteren. Door toepassing van de AOS, die door middel van een UV systeem 
peroxide vrije radicalen genereert in de reactor, worden deze hinderlijke bijproducten bijna volledig 
verwijderd. 

Bufferkelder 

Om bijkomend energie te besparen wordt het zwemwater van het buitenbad van Plopsaqua De Panne 
elke nacht volledig overgepompt naar en opgeslagen in een groot vat in een bufferkelder. Op deze 
manier is er geen verdamping tijdens de koudere nachten en treedt er nagenoeg geen thermisch 
verlies op. Het leeglaten gebeurt gravitair, het vullen via de systeempompen. 

Fotovoltaïsche zonnepanelen 

Gezien de continu stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende installatieprijzen voor fotovoltaïsche 
zonnepanelen is deze vorm van hernieuwbare energie opnieuw zeer interessant geworden. 
Niettegenstaande het wegvallen van de subsidies is bij een goeie selectie toch een mooie return of 
investment makkelijk haalbaar. Bij dit type profiel van energieconsumptie is er ook altijd een zekere 
behoefte aan elektriciteit, waardoor het gros van de opgewekte energie op de eigen site kan 
geconsumeerd worden, en dit is nog steeds de mooiste beparing. 
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3.4.1.4.5 Akoestische technieken 

Anders dan andere subtropische waterparken kiest Plopsaland ervoor niet te werken met een glazen 
koepel. Om de beleving voor de bezoeker zo groot mogelijk te maken, opteert Plopsaland voor een zo 
donker mogelijk plafond dat niet opvalt. Aan de hand van speciale verlichting worden de blikken van 
de bezoekers zo gestuurd om een zo groot mogelijke 'show'-beleving te creëren. 

Alle effecten en belichting worden net als in een theater aangebracht tegen een zwarte achtergrond. 

Zodoende het ontbreken van een akoestisch plafond te compenseren, alsook voor tal van andere 
geluid gerelateerde technieken, werkt Plopsaland samen met Showtex, een Antwerps bedrijf 
gerenommeerd in de wereld van de podiumkunsten met hun specialisatie in textiel. Showtex 
ontwikkelde voor Plopsaqua De Panne de opblaasbare akoestische buis op maat in een nieuwe soort 
textiel. Deze ‘acoustic inflatable’ wordt bevestigd aan het plafond, weg van de huidige verlichting, het 
audiosysteem en andere decoratieve elementen. De zuil wordt opgeblazen gebruik makend van het 
bestaand ventilatiesysteem, waardoor geen bijkomende motoren gebruikt dienen te worden. Dit zorgt 
ervoor dat deze techniek niet enkel efficiënt maar ook zeer duurzaam is. 

Traditionele akoestische oplossingen werken vooral goed op 1.000 – 2.000 – 4.000 Hz. Het hoge 
absorptie coëfficiënt van dit systeem omvat het volledig spectrum dat belangrijk is voor menselijke 
stemmen = breedband absorber (250 Hz – 4.000 Hz). Net als bij alle andere materialen gebruikt in het 
Zwemcomplex zijn deze akoestische zuilen vochtbestendig. Het volledig systeem werd in primeur 
getest en goed bevonden in Plopsaqua De Panne. 

Plopsaland wil dan ook deze akoestische best practices toepassen in het te bouwen Zwemcomplex. 
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Voorbeeld van een ‘acoustic inflatable’ 

3.4.1.5 Infrastructuur 

Volgende infrastructuur zal minimaal aanwezig zijn in het Zwemcomplex. Alle onderdelen worden met 
het hieronder vermelde volgnummer gemarkeerd op het inplantingsplan. Alle grondplannen worden 
eveneens in groot formaat toegevoegd als bijlage aan deze Kandidatuur (bijlage 6a). 

3.4.1.5.1 Gelijkvloers (niveau 0) 

 
Conceptplan niveau 0 
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1. Inkom 

De inkomhal omvat de inkombalie, de winkel, de koffiehoek, de burelen voor het personeel en het 
sanitair voor de niet-zwemmers. Deze onderdelen worden hieronder verder toegelicht. 

 
Conceptbeeld van de inkomhal 

2. Inkombalie 

De inkombalie bevindt zich centraal in de inkomhal. Bezoekers krijgen er al een voorsmaakje van 
de thematisering van het Zwemcomplex. Ze worden er te woord gestaan door de medewerkers 
van de dienst Kassa-Controle-Onthaal voor de verkoop van tickets of geholpen bij andere mogelijke 
vragen. 

3. Winkel 

Naar analogie met Plopsaqua De Panne wordt in het Zwemcomplex een winkel voorzien, waar 
zwemspullen verkocht worden al dan niet gethematiseerd met de figuren van Studio 100 gebruikt 
in het Zwemcomplex. Het betreft een doorloopwinkel nabij de inkombalie, dewelke bediend wordt 
door de medewerkers van de inkombalie. 

 
Conceptbeeld van de winkel in de inkomhal 
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4. Koffiehoek in inkombalie 

Naast de food & beverage faciliteiten voor zwemmers en niet-zwemmers die voorzien worden en 
verder in deze Kandidatuur zullen besproken worden, voorziet Plopsaland eveneens een ruimte in 
de inkomhal waar automaten met snoep, frisdrank en koffie geplaatst kunnen worden. Bezoekers 
kunnen er voor of na het zwemmen nog een kleine snack of verfrissing nuttigen. 

 
Conceptbeeld van het mogelijk aanbod 

in de koffiehoek in de inkomhal 

5. Burelen en personeelsruimtes 

Nabij de inkomhal worden burelen voor de medewerkers voorzien. De personeelsruimtes zullen 
dienst doen als kantoor voor de parkmanager en de dagverantwoordelijke, maar ook als ruimte 
waar de medewerkers zich tijdens hun pauze kunnen ontspannen en iets kunnen eten of drinken. 

6. Sanitair voor niet-zwemmers 

De toiletten voor de niet-zwemmers bevinden zich in de inkomhal op niveau 0. Het toiletblok wordt 
onderverdeeld in heren en dames toiletten. Er is ook een mindervalidentoilet uitgerust met baby 
verschoonfaciliteiten. 

7. 25 meter bad 

Het 25 meter bad bestaat uit 8 banen van 2,50 meter per baan en heeft een lengte van 25 meter. 
Het bad heeft een diepte van 1,25 meter tot 2,40 meter. Om het recreatief karakter van het 
Zwemcomplex te garanderen, worden geen startblokken voorzien dewelke in normale 
omstandigheden voor wedstrijden gebruikt worden. Het 25 meter bad situeert zich apart van het 
“themagedeelte” en is bijgevolg niet gethematiseerd, dit om de zwemlessen en –activiteiten voor 
scholen en verenigingen in een rustigere omgeving zonder afleiding te kunnen laten plaatsvinden, 
naar analogie met de omgeving van een standaard stedelijk zwembad. 

De temperatuur van het water bedraagt 26 à 28°C zodat het water de ideale temperatuur heeft 
om baantjes te trekken of andere activiteiten te doen waarbij een inspanning geleverd wordt, zoals 
Aqua Fit. 

 
Conceptbeeld van het 25 meter bad 
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8. Instructiebad 

Plopsaland opteert voor een instructiebad met 4 banen van elk 2,5 meter per baan. De totale 
lengte is 12 meter. Uit ervaring met Plopsaqua De Panne is Plopsaland van mening dat het een 
noodzaak is voldoende ruimte te hebben in een instructiebad zodoende de kinderen de nodige 
ruimte te geven om in alle rust te kunnen leren zwemmen. Wanneer meerdere kinderen aan een 
zwemles deelnemen, is het van belang hen allen deze ruimte te kunnen bieden, dewelke 
Plopsaland met deze aangepaste intekening beoogt. Het bad heeft een diepte die varieert van 
50 cm tot 1,00 meter. Het instructiebad situeert zich naast het 25 meter bad, los van het 
“themagedeelte” en is bijgevolg eveneens niet gethematiseerd. 

De temperatuur van het zwembadwater bedraagt 30°C, zodat het voor de kleine kinderen 
aangenamer vertoeven is om te leren zwemmen. 

 
Voorbeeld van een zwemles in het instructiebad 

9. Familieglijbaan en waterspeeltuin binnen 

Net als in de buitenzone wordt ook in de zwemhal een avontuurlijk speeldorp opgetrokken waar 
kinderen op hun maat tal van verrassende waterelementen kunnen ontdekken. De speelzone 
wordt eveneens voorzien van kleurrijke gethematiseerde glijbanen op hun maat. Plopsaland 
voorziet, doch onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, deze waterspeeltuin en bijhorende 
familieglijbaan te thematiseren rond Kabouter Plop en/of Bumba. Er zullen eveneens andere 
effecten en glijbanen voorzien worden. 

   
Enkele voorbeeldfoto’s van de waterspeeltuin in Plopsaqua De Panne 
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10. Bubbelbaden 

In de aangenaam warme bubbelbaden (35 à 36°C) kunnen bezoekers even heerlijk ontspannen. De 
masserende effecten van de luxe-jacuzzi’s versterken het relaxerend effect. Om de beleving 
compleet te maken worden verschillende geureffecten gebruikt, zoals lavendel, om helemaal tot 
rust te komen. De bubbelbaden situeren zich nabij de ingang van de wildwaterbaan, achteraan het 
golfslagbad, en worden naar het model van Plopsaqua De Panne mee geïntegreerd met de 
wildwaterbaan in de kleurrijke wereld van Kabouter Plop, waar deze aangename natuurgeuren 
nauw bij aansluiten. 

  

Conceptbeeld van de bubbelbaden 

11. Golfslagbad met regen- en dondereffecten 

Een van de meest populaire ‘attracties’ van Plopsaqua De Panne is het golfslagbad, mede door het 
onweer met regen en donder- en bliksemeffecten dat met een vaste frequentie losbarst. De 
bijhorende ‘woeste’ golven maken deze ervaring compleet. Wanneer het er niet onweert, kunnen 
zwemmers er rustig vertoeven en genieten van het overzicht over de zwemhal. De diepte van 5 cm 
tot 1,60 meter zorgt ervoor dat dit bad in rustige toestand voor alle leeftijden toegankelijk is. 
Tijdens het onweer kunnen zwemmers zelf kiezen of ze de hoge golven in het dieper gedeelte 
opzoeken, dan wel de kleinere uitdeinende golven in het ondiep gedeelte. De komst van het 
onweer wordt steeds op een duidelijke manier aangekondigd door middel van een omroeptekst 
en een waarschuwingslichtje op een centraal punt nabij het golfslagbad. Het water van het 
golfslagbad heeft een aangename temperatuur van 28 à 30°C. 

  

Conceptbeeld van het golfslag bad in rustige toestand (links) 
en met golven en regen- en dondereffecten (rechts) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvPGAorrQAhWKhRoKHYHQCggQjRwIBw&url=http://residencesanssouci.be/sitemap.xml&psig=AFQjCNEUBHdYu8zpjJoULeNZaqyx63zM6Q&ust=1479831999016453
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12. Terras binnen 

Het terras binnen maakt deel uit van de food & beverage faciliteiten voor de zwemmers, verder 
omschreven bij nummer 32. De zwemmers dienen zich naar de cafetaria van het nat gedeelte te 
begeven voor hun bestelling. Deze kan wel genuttigd worden op het binnenterras, waar zij een 
mooi overzicht hebben over de zwemhal. Naast tafels en stoelen worden hier eveneens ligstoelen 
voorzien om even te verpozen. 

   

Conceptfoto’s van het terras voor zwemmers binnen 

13. Kinder- en peutergedeelte 

In het kinder- en peuterbad is het, mede door de watertemperatuur van 32°C, aangenaam 
vertoeven voor (groot)ouders en hun kleine kinderen. Onder ouderlijk toezicht kunnen de 
allerkleinsten naar hartenlust in het water ploeteren. De diepte van dit bad bedraagt 30 cm. Er 
worden aangepaste ‘speeltoestellen’ voorzien, zoals bijvoorbeeld een kleine glijbaan aansluitend 
bij het centraal thema, een doorkruiptunnel,… Waterfonteintjes zorgen voor een bijkomend speels 
effect. Plopsaland voorziet deze zone van het Zwemcomplex te thematiseren met Kabouter Plop 
en/of Bumba als centrale figuur/figuren. Meer informatie en een sfeertekening zijn te vinden 
onder 3.4.1.6. 

Het volledig kinder- en peutergedeelte situeert zich nabij het terras binnen (12), zodat ouders ook 
van daaruit steeds hun spelende kinderen in het oog kunnen houden. 

   

  
Enkele conceptbeelden van de speelse elementen in het kinder- en peuterbad 
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14. Bioscoopgrot met fragmenten uit de series van Studio 100 

Aansluitend bij het kinder- en peutergedeelte wordt een bioscoopgrot gecreëerd waar kinderen 
vanuit het water, met een aangepaste diepte van 20cm om te kunnen zitten, kunnen kijken naar 
de leukste avonturen van de clown Bumba en zijn vrienden. Op schermen, die op een veilige en 
kindvriendelijke manier in de wand van de grot verwerkt zitten, worden verschillende afleveringen 
van de Studio 100-serie vertoond. 

  

Conceptbeeld van de bioscoopgrot in het peuterbad 

15. Wildwaterbaan 

De wildwaterbaan bestaat uit een avontuurlijke baan waarbij zwemmers door middel van de 
stroming vooruit gestuwd worden. Plopsaland voorziet een volledig aangepaste thematisering 
(verder omschreven en toegelicht onder 3.4.1.6.2) van deze attractie. Zo ontdekken zwemmers 
tijdens hun tocht de wondere wereld van het Studio 100-figuurtje Kabouter Plop en zijn vrienden. 
Zodoende binnen meer ruimte vrij te kunnen maken voor andere faciliteiten stelt Plopsaland voor 
om de wildwaterbaan ook te laten doorlopen naar de buitenzone. De wildwaterbaan is daarom 
ook verwarmd (28 à 30°C), aangepast aan het temperatuurverschil tussen de zwemhal en de 
buitenzone. Zwemmers kunnen opteren om via een uitgang de wildwaterbaan te verlaten via het 
buitenbad en daar te vertoeven of de wildwaterbaan volledig te volgen tot deze terug uitgeeft in 
het golfslagbad. 

 

  
Enkele conceptfoto’s van de wildwaterrivier met decoratieve elementen 
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16. Redderspost met camerabewaking 

Plopsaland zet maximaal in op veiligheid. De veiligheid van de bezoekers is van primordiaal belang 
voor de goede exploitatie van het Zwemcomplex. Zodoende een goed overzicht te behouden over 
de volledige zwemhal, wordt naar voorbeeld van Plopsaqua De Panne, een gethematiseerd 
onderdeel voorzien nabij het golfslagbad. Deze redderspost is steeds bemand door één of 
meerdere redders. Op deze locatie worden de camera’s die in alle ruimtes van het Zwemcomplex 
gepositioneerd staan samen gebracht en continu gemonitord door een medewerker. 
Onregelmatigheden kunnen op die manier meteen opgespoord en gemeld worden, om zo snel 
mogelijk te kunnen ingrijpen. Bij de redderspost zijn ook de verplichte reddingsvestjes ter 
beschikking voor jonge kinderen die hiervan zelf niet in het bezit zijn. 

 

  
Conceptbeeld van de redderspost 

17. Glijbanen 

Plopsaland opteert ervoor fors te investeren in glijbanen, gezien zij de capaciteit van het 
Zwemcomplex ten goede komen. Dit heeft eveneens een positieve invloed op het comfort gevoel 
van de zwemmers. Met de hieronder opgesomde glijbanen slaagt Plopsaland er in meer dan 1.000 
personen per uur een ritje te laten maken op één of meerdere glijbanen. Hiermee is Plopsaland 
onderscheidend ten opzichte van andere waterparken. 

Alle glijbanen vertrekken vanop verschillende hoogtes vanuit de trappentoren en monden 
onderaan de toren elk in hun zogenaamde run-out uit. 

Zowel deze toren als de glijbanen (inclusief de wachtrijen) zijn aan de binnen- en buitenzijde 
gethematiseerd. Als centraal thema voor de glijbanen zelf, stelt Plopsland het thema ‘Disco’ voor. 

Naar analogie met de succesvolle glijbanen die aanwezig zijn in Plopsaqua De Panne en gebaseerd 
op de voorschriften uit de Selectienota, stelt Plopsaland voor om volgende glijbanen te integreren 
in het Zwemcomplex: 

- Bandenglijbaan: 
In grote banden voor 1 tot 3 personen glijden de zwemmers door de verrassende bochten van 
de glijbaan naar beneden. Door te spelen met lichtinval en donkere stukken wordt een speelse 
sfeer gecreëerd waarin jong en oud plezier beleven. De bandenglijbaan is een familieglijbaan. 
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Door de mogelijkheid om met 1 of meerdere personen in een band plaats te nemen, krijgen 
ook de kleinere kinderen onder begeleiding van een volwassene de kans om te genieten van 
dit avontuur. Bovendien resulteert dit in een capaciteit per uur van 700 tot 1.000 personen per 
uur. 

  

 
Enkele conceptfoto’s van de bandenglijbaan binnenin en buiten 

- Disco glijbaan met muziek: 
De disco glijbaan vormt de combinatie tussen de dansvloer van een leuke party en een 
spectaculaire glijbaan. Water, licht en muziek: alles is aanwezig om van een rit in deze 
familieglijbaan een onvergetelijke nummer-1-hit te maken. Gebaseerd op het thema zou als 
muziekkeuze de mogelijkheid geboden kunnen worden om onder meer een hit van Samson & 
Gert of Kabouter Plop te kiezen om al swingend de afdaling te maken. Als bijkomende 
uitdaging kunnen zwemmers om ter snelst de glijbaan afglijden. Een automatisch oog 
registreert de gemiddelde glijsnelheid en de tijd in dewelke men van boven naar beneden 
glijdt. Zo kunnen familieleden of vrienden zich aan elkaar meten. Deze glijbaan heeft een 
geschatte capaciteit van 200 personen per uur. 

  
Conceptbeelden van de disco glijbaan met muziek- en lichteffecten 
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- Tolglijbaan (familieglijbaan) of een gelijkwaardig attractief alternatief: 
Deze familieglijbaan is er eentje voor de durvers. Vanuit de trappentoren glijden de zwemmers 
met grote vaart naar beneden om in één of meerdere trechters in de glijbaan terecht te 
komen. Na het nemen van de trechter glijdt men verder en vervolgt men de glijbaan tot de 
volgende trechter of het einde van de glijbaan. Deze tolglijbaan zou eventueel ook 
geïntegreerd worden in bovenvermelde bandenglijbaan. 

  
Enkele conceptfoto’s van een tolglijbaan 

- Sky drop - thrill glijbaan (vrije val glijbaan): Een attractie voor de echte waaghalzen. In deze 
unieke glijbaan nemen zwemmers plaats in een capsule op 20 meter hoogte. Een redder 
bewaakt deze capsule te allen tijde en ziet erop toe dat alles veilig en volgens de procedures 
verloopt. Wanneer de zwemmer het startsein geeft, start het aftellen en volgt een 
spectaculaire vrije val om daarna tegen topsnelheid door de bochten van deze glijbaan te 
racen. Na de rit drukt de zwemmer op de knop bij het verlaten van de run-out, zo weet de 
redder boven dat alles vrij en klaar is voor de volgende durfal. Vanuit de startplaats waar de 
capsule staat, hebben bezoekers eveneens een mooi overzicht over de regio. De Sky drop heeft 
een capaciteit van 200 personen per uur. 

  

  
Enkele conceptfoto’s van de spectaculaire Sky Drop 
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18. EHBO-post 

Op het gelijkvloers in de glijbaantoren wordt een EHBO-post voorzien, uitgerust met al het nodige 
medisch materiaal voor het toedienen van de eerste zorgen bij incidenten aan personen in nood. 
Deze locatie wordt zo gekozen gezien deze zich aan de westzijde van de zwemhal vlakbij de parking 
bevindt. Op deze parking, nabij een dienstingang, die aldaar voorzien zal worden, zal een 
toegangsweg en parkeerplaats voorzien worden voor de hulpdiensten. Zo kunnen zij via deze 
ingang het Zwemcomplex snel betreden. Net zoals alle andere EHBO-posten in de Plopsa-parken 
is een defibrillator ter beschikking. 

  
Conceptfoto’s EHBO-post 

19. Opstelplaats ziekenwagen 

Nabij de EHBO-post (18) bevindt zich een nooduitgang die rechtstreeks naar de parking leidt. 
Vlakbij deze nooduitgang is een opstelplaats voorbehouden voor de hulpdiensten. Deze bevindt 
zich eveneens vlakbij de inrit naar de parking. In geval van een incident in het Zwemcomplex 
kunnen ziekenwagen, brandweer en/of politie makkelijk het terrein betreden en zich toegang 
verschaffen tot de zwemhal van het Zwemcomplex zodoende de noodsituatie snel te kunnen 
analyseren en verhelpen. 

 

EHBO-post 

zwemhal 

Stelplaats 

hulpdiensten 

Inrit parking 
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20. Terras buiten 

Ook buiten wordt een terras voorzien voor de zwemmers. Zij dienen zich naar de cafetaria van het 
nat gedeelte op niveau +0,5 te begeven voor hun bestelling. Aangekochte drank en eetwaren 
kunnen zowel op het binnen- als op het buitenterras genuttigd worden. Op het buitenterras kan 
men genieten van een mooi overzicht over de volledige buitenzone. Er worden comfortabele en 
stijlvolle tafels en stoelen voorzien. 

  
Conceptfoto’s van het buitenterras 

21. Ligweide buiten 

In de groene ligweide kunnen bezoekers bij mooi weer even verpozen op de relaxstoelen. Vanuit 
deze groene zone van het Zwemcomplex hebben zij een mooi overzicht over de rest van de 
buitenzone. 

 
Conceptafbeelding van de ligweide 

22. Waterspeeldorp in buitenzone met kinderglijbanen 

De buitenzone wordt voorzien van een heus speeldorp vol spannende speelavonturen. Kinderen 
kunnen er naar hartenlust klimmen en klauteren terwijl ze verrast worden door talrijke 
watereffecten. In het speeldorp worden ook verschillende leuke glijbanen voorzien voor de 
kleinste zwemmers. Het speeldorp en de kinderglijbanen vormen het gethematiseerde gedeelte 
van de buitenzone. Net als het kinder- en peuterbad binnen opteert Plopsaland, doch onder 
voorbehoud van eventuele wijzigingen, om ook het speeldorp te thematiseren naar Bumba en/of 
Plop. Als centraal thema zou hier voor ‘circus’ gekozen worden, zodoende door middel van het 
gebruik van felle kleuren en circuselementen zoals circustenten en de vrienden van Bumba als 
artiesten een ruimer en ook iets oudere doelgroep van kinderen te kunnen aanspreken. 
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Conceptbeelden van een waterspeeldorp 

23. Buitenbad (het hele jaar geopend) 

Zowel op warme zomerdagen als op koude winterdagen is het aangenaam vertoeven in het 
buitenbad. De aangename temperatuur (32°C) zorgt ervoor dat het zwembad het hele jaar door 
toegankelijk is voor zwemmers. Zoals hierboven omschreven wordt het water van het buitenbad 
’s nachts opgeslagen in een buffertank in de kelder van het Zwemcomplex. Zo kan de temperatuur 
constant gehouden worden, zonder energieverlies. Tijdens de koudste wintermaanden voorziet 
Plopsaland evenwel het buitenbad indien nodig vroeger te sluiten zodoende het behoud van de 
temperatuur op een duurzame manier te kunnen garanderen. Het buitenbad wordt eveneens 
voorzien van verrassende effecten, zoals een fontein. Zoals hierboven beschreven staat het 
buitenbad in verbinding met het buitengedeelte van de wildwaterbaan. Zwemmers kunnen 
opteren om buiten te blijven of hun weg verder te zetten terug naar het golfslagbad binnen. 

  
Conceptfoto’s van het buitenbad 

24. Fietsenstalling 

Plopsaland wil maximaal inzetten op het promoten van openbaar vervoer en verplaatsingen met 
de fiets. Om het comfort van de fietsers te verhogen, zal een vlot bereikbare en veilige 
fietsenstalling met camerabewaking met 93 fietsparkeerplaatsen voorzien worden rechts van de 
inkomhal. 

 
Conceptfoto fietsenstalling 
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3.4.1.5.2 Niveau -0,5 

 
Conceptplan niveau -0,5 

25. Kleedkamers 

Plopsaland voorziet op basis van de best practices uit Plopsaqua De Panne op niveau -0,5, 
toegankelijk via enkele trappen (of een aangepast hellend vlak voor mindervaliden) vanuit de 
inkomhal, standaard kleedkamers, familiekamers op de hoeken en groepscabines. Het nat en het 
droog gedeelte zal strikt gescheiden worden. Bezoekers worden door middel van speelse 
signalisatie wegwijs gemaakt over de locatie waar zij na het omkleden in zwemkledij of opnieuw 
in gewone kledij naar toe moeten. 

   
Conceptfoto’s kleedkamers 



Marktbevraging vzw Flanders Technology International Kandidatuur Plopsaland Pagina 78 van 112 

26. Lockers 

In de lockers kunnen zwemmers tijdens hun bezoek aan het Zwemcomplex hun persoonlijke 
spullen en kledij in alle veiligheid bewaren. 

De zone met de lockers is enkel toegankelijk voor zwemmers. Na het verlaten van de kleedcabines 
langs de aangegeven zijde komen de bezoekers in de lockerruimte. De zwemmer kiest zelf de 
locker die hij wenst te gebruiken. Na het sluiten van de deur kan de sleutel met het nummer van 
de locker losgemaakt worden. Deze is voorzien van een stevige armband om zo de sleutel tijdens 
het zwemmen op een veilige manier te kunnen bijhouden. Tijdens het zwemmen kan de eigen 
locker onbeperkt geopend worden om persoonlijke spullen te raadplegen. 

  
Conceptfoto’s van de lockers 

27. Sanitair voor zwemmers 

Het sanitair voor zwemmers met de toiletten en douches bevindt zich nabij de kleedkamers en de 
lockers op niveau -0,5. De toiletten worden onderverdeeld in heren en dames toiletten. Er is ook 
een mindervalidentoilet, alsook een baby verschoonruimte. 

    

 
Conceptfoto’s sanitair zwemmers 
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28. Kelder met technische installaties 

De volledige zwemhal, exclusief de buitenzone, wordt naar analogie met Plopsaqua De Panne 
volledig onderkelderd. Deze kelder biedt ruimte voor de benodigde technieken voor 
waterbehandeling, HVAC, alsook voor de buffertanks. De technische onderdelen die hier 
ondergebracht zullen worden, werden eerder niet limitatief omschreven en toegelicht. Zoals reeds 
hoger in deze Kandidatuur aangestipt zullen alle schikkingen getroffen worden opdat de kelder 
door de bezoekers zou kunnen bezocht worden. 

 
Conceptbeeld van de kelder met de technische voorzieningen 

3.4.1.5.3 Niveau +0,5 

 
Conceptplan niveau +0,5 
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29. Food & beverage faciliteiten niet-zwemmers 

De food & beverage faciliteiten worden opgesplitst in 2 onderdelen, toegankelijk voor zwemmers 
en niet-zwemmers. Beide faciliteiten bevinden zich op niveau +0,5 en worden allebei bediend door 
1 centrale keuken, maar zijn verder volledig van elkaar gescheiden. 

Glaspartijen maken het wel mogelijk voor de niet-zwemmers om binnen te kijken in de zwemhal. 
Vanuit de cafetaria kijkt men uit op zowel de zwemhal als het zonneterras. 

 
Conceptbeeld van een cafetaria waarbij de 

niet-zwemmers zicht hebben op het zwemgebeuren 

30. Zonneterras niet-zwemmers 

De cafetaria van het droog gedeelte voor de niet-zwemmers, dewelke enkel toegankelijk is vanuit 
de inkomhal (en dus enkel voor niet-zwemmers), wordt uitgebreid met een zonneterras buiten, 
waar men een mooi overzicht heeft over het buitengedeelte van het Zwemcomplex. 

31. Food & beverage faciliteiten zwemmers 

Voor de zwemmers wordt een cafetaria binnen voorzien in het nat gedeelte. Deze is overdekt en 
enkel toegankelijk vanuit de zwemhal. Van hieruit kijkt men uit op de zwemhal binnen en de 
buitenzone. Daarnaast bevindt zich in de zwemhal een terras, dat verder loopt naar buiten als 
verhard gedeelte van de ligweide. Deze terrassen worden enkel bediend via het uitgiftepunt van 
de cafetaria voor de zwemmers op niveau +0,5. 

 
Conceptbeeld van het uitgiftepunt voor zwemmers 

32. Keuken 

De centrale keuken bedient alle horecafaciliteiten die aanwezig zijn in het Zwemcomplex. Deze 
keuken bevat alle benodigde toestellen van hoge kwaliteit en voldoet aan alle geldende 
voorwaarden en normen. De hygiënische werkwijze in de keuken is bijzonder belangrijk in functie 
van de voedselveiligheid. Naar analogie van de andere Plopsa-parken wordt bij de exploitatie 
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bijzonder streng toegezien op het naleven van de HACCP-regels, zoals hieronder verder toegelicht. 
Dit gebeurt zowel door dagelijkse interne controles als door onaangekondigde zogenaamde 
‘mystery visits’ door een gespecialiseerd bedrijf, waar Plopsaland nauw mee samenwerkt. 

Het aangeboden assortiment zal in lijn liggen van het aanbod in de restaurants van de andere 
Plopsa-themaparken. Dit kan als voorbeeld en bijgevolg niet limitatief gaan van frietjes, een 
assortiment burgers en snacks, vegetarisch aanbod, een aanbod op kindermaat, desserts zoals 
wafels, ijsjes en pannenkoeken, alsook een ruim assortiment warm en koude dranken. Plopsaland 
wil zich inzetten om daarnaast ook bewust gezondere alternatieven aan te bieden. Naar analogie 
met Plopsaqua De Panne kan het aanbod eveneens variëren naargelang de (verwachte) drukte in 
het Zwemcomplex, zodoende de exploitatiekosten maximaal onder controle te kunnen houden. 

3.4.1.5.4 Niveau +1,5 

 
Conceptplan niveau +1,5 

33. Technische ruimte HVAC 

Naast de technische kelder waarin alle technieken voor waterbehandeling en HVAC ondergebracht 
zullen worden, wordt op niveau +1,5 een tweede technische ruimte voorzien. Deze ruimte zal 
gebruikt worden om onder meer de hierboven beschreven WKK in onder te brengen, alsook 
andere energiebesparende technieken die gebruikt kunnen worden voor het Zwemcomplex. 
Plopsaland voorziet bovenop deze technische ruimte fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren 
(meer informatie onder 3.4.1.4.4). 
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De concrete samenstelling en de inplanning van de infrastructuur zal door de diensten van Plopsaland 
nog verder worden uitgewerkt in functie van de ervaring die Plopsaland reeds heeft opgedaan in de 
door ons geëxploiteerde themaparken en de eventuele toewijzing van de marktbevraging. 

3.4.1.6 Thematisering van het Zwemcomplex 

Zoals reeds eerder vermeld, zal het Zwemcomplex hoofdzakelijk gethematiseerd worden rond figuren 
van Studio 100. Bij Studio 100 staan de figuren centraal, ze vormen de basis van alle activiteiten 
omschreven in de 360° aanpak van de groep. In de themaparken kunnen de kinderen hun favoriete 
figuren die ze kennen van op televisie, internet, boeken,… ontmoeten en wanen ze zich in hun 
leefwereld. In de waterparken van Plopsaland is dit niet anders. Het is één van de sleutels tot het 
succes van zowel de Plopsa-groep als de parken, een troef die ervoor zorgt dat ook op dit vlak een 
uniek aanbod wordt gecreëerd. 

Er zal gewerkt worden naar het model van Plopsaqua De Panne, doch zal Plopsaland enkel uitgaan van 
het basisprincipe. Het Zwemcomplex zal bijgevolg qua sfeer en thema een totaal nieuw en uniek 
project zijn. 

Plopsaland voorziet voor de thematisering van de leisure/speelgedeelten van het Zwemcomplex 
hoofdzakelijk de integratie van volgende gevestigde waarden en actueel nog zeer populaire en 
toonaangevende figuren: Bumba, Kabouter Plop en Samson & Gert. Het waterpark in De Panne (zie 
omschrijving als referentieproject) werd hoofdzakelijk gethematiseerd rond Wickie de Viking. 
Plopsaland garandeert dat zij zich bij de thematisering van andere mogelijke nog te ontwerpen en 
bouwen waterparken zal focussen op andere figuren uit het rijk portfolio van Studio 100. 

3.4.1.6.1 Bumba 

Bumba is een ietwat ondeugende, maar immer vrolijke clown die in een circus vol klank en kleur zijn 
kunstjes opvoert. Daarbij krijgt hij hulp van zijn beste vriendje Bumbalu en hun andere vrienden. In 
hun circus beleven Bumba en vele andere bontgekleurde figuren, korte avonturen en situaties die heel 
herkenbaar zijn voor de allerkleinsten. 

 
Bumbalu en Bumba 

Met Bumba focust Studio 100 zich op de allerkleinsten, de peuters. Zij worden aangesproken door de 
felle kleuren en eenvoudige klanken van de speciale universele ‘Bumbataal’. Leren, spelen en de 
wereld ontdekken staan voorop. 

Plopsaland voorziet de integratie van Bumba in het Zwemcomplex in de zone rondom het kinder- en 
peutergedeelte met de bioscoopgrot waar fragmenten uit de series van Studio 100 en dus vooral van 
Bumba vertoond zullen worden. Eveneens de Buitenspeeltuin zou de wereld van Bumba tot leven 
brengen, waar kinderen spelenderwijs de wereld (van Bumba) ontdekken. De jonge kinderen kunnen 
er in alle veiligheid vertoeven met hun ouders. De glijbanen en attributen in het water werden op hun 
maat ontworpen. Het water is er aangenaam warm. 

Als bijlage 9 wordt een pluche van Bumba in zwemoutfit toegevoegd ter illustratie. 

De concrete uitwerking van de specifieke zone en bijhorende attracties dient te worden bepaald in een 
eventueel verder stadium en is zoals in deze Kandidatuur voorgesteld bijgevolg niet bindend. 
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Een sfeerbeeld van hoe de integratie van Bumba in het Zwemcomplex eruit zou kunnen zien 

3.4.1.6.2 Kabouter Plop 

Kabouter Plop is een kinderprogramma waarin de belevenissen van de gelijknamige kabouter en diens 
vrienden centraal staan. De reeks loopt sinds 1997 en er werden ondertussen meer dan 295 
afleveringen opgenomen en uitgezonden in Vlaanderen, Wallonië en Nederland op VTM/vtmKzoom, 
Club RTL, Nederland 3 en TROS. Naast de televisiereeks zijn er ook 10 speelfilms van Kabouter Plop 
gemaakt. 

De verschillende personages zijn karikaturaal. Elke kabouter heeft zijn eigen typische 
eigenaardigheden. Kenmerkend voor alle kabouters zijn de uitermate dikke buiken, lange cyrano-
neuzen, de grote schoenen en de tweepuntige mutsen waarvan de punten overeind komen als ze 
schrikken. Hun taal is ook typisch voor wat betreft hun uitroepen. Kabouter Plop is de verstandigste 
en meest verantwoordelijke kabouter. Hij is de uitbater van de melkherberg. Op zijn muts staat een 
hartje. Hij heeft een witte baard en een brilletje. Kabouter Kwebbel is een kaboutermeisje met lange 
blonde vlechten. Ze is praatgraag en herhaalt nodeloos alles wat er is gebeurd of gezegd. Ze heeft een 
bloemetje op haar muts en is eerder angstig en snel verontwaardigd. Kabouter Lui, officieel Lucibert, 
is postbode van beroep. Na de uitspraak “Ik word daar zo moe van” valt hij meestal direct in slaap. Hij 
draagt meestal zijn posttas. Op zijn muts staat een postduif met brief en hij heeft een lange donkere 
baard. Kabouter Klus haalt vaak pranks uit die meestal in zijn nadeel uitdraaien en hij klust graag. En 
hij lijdt aan grootheidswaanzin, waardoor hij probeert overal in uit te blinken of over op te scheppen, 
hetgeen hem vaak zuur opbreekt. Zijn muts is opgelapt, hij loopt in een overall met een hamertje, hij 
heeft een rosse baard en draagt een bril. 

 
v.l.n.r. Kabouter Kwebbel, Kabouter Klus, Kabouter Plop en Kabouter Lui 
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Gebaseerd op het succes van de televisieseries en bioscoopfilms zijn ook heel wat merchandising 
producten op de markt van Kabouter Plop, zoals boeken, strips, kleding en diverse andere commerciële 
producten (koeken, broodtrommels,…). 

Kabouter Plop heeft als doelgroep kinderen, zowel jongens als meisjes, van 3 tot 7 jaar. Eveneens 
groeiden ouders van vandaag op met Kabouter Plop en hun liedjes. Deze liedjes en bijhorende 
eenvoudige danspasjes zijn reeds jaren een succesformule. De alom bekende ‘Kabouterdans’ stond 67 
weken lang genoteerd in de Mega Top 100 en was daarmee gedurende acht jaar (tot 2010) de langst 
genoteerde single ooit. Eveneens dit thema kan als universeel worden aanschouwd, wegens het 
bijzonder kindvriendelijk en optimistisch maar toch speels karakter van de figuren, elk met hun eigen 
identiteit. 

Met de integratie van Kabouter Plop in het Zwemcomplex in een zone met attracties en baden op maat 
van deze leeftijd beoogt Plopsaland kinderen en hun ouders aan te spreken die wensen te vertoeven 
in de vrolijke omgeving van deze kabouters. De concrete uitwerking van de specifieke zone en 
bijhorende attracties dient te worden bepaald in een eventueel verder stadium. 

 

Een sfeerbeeld van hoe de integratie van Kabouter Plop in het Zwemcomplex eruit zou kunnen zien 

3.4.1.6.3 Samson & Gert 

De Vlaamse Televisieserie Samson & Gert ligt aan de basis van het bedrijf Studio 100. Alles startte met 
een presentator, Gert, en zijn pratende hond, Samson. De rol van Gert wordt vertolkt door Gert 
Verhulst. Samson wordt tegenwoordig bediend met de hand en de stem van Dirk Bosschaert, in het 
oorspronkelijke duo was dit Danny Verbiest. 

Samson & Gert wonen in huisnummer 101 in de Dorpsstraat. In hun huis en bij uitbreiding in het dorp 
beleven ze elke aflevering tal van onverwachte fratsen samen met de andere personages: de 
zwaarlijvige kapper Albert Vermeersch (bijgenaamd Alberto), de ietwat klunzige burgemeester 
Modest, hyperactieve gemeentesecretaris Eugène Van Leemhuyzen en Octaaf en Jeannine De Bolle 
van de kruidenierszaak. 
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Boven v.l.n.r. Albert Vermeersch, Octaaf De Bolle en Eugène Van Leemhuyzen / Onder v.l.n.r. Gert, Samson, 
Jeannine De Bolle en de Burgemeester. 

De kindertelevisieserie wordt sinds 2 september 1990 uitgezonden door de VRT. In 2006 werd na 
vijftien seizoenen de productie van nieuwe afleveringen stopgezet, maar de serie wordt anno 2017 
nog altijd dagelijks heruitgezonden op Ketnet. In december 2014 werd Samson & Gert Winterpret, een 
reeks nieuwe televisieafleveringen waarin de vertrouwde personages tijdens de kerstperiode in de 
Ardennen vertoeven. Voor 2017 wordt onder de titel Samson & Gert Zomerpret een gelijkaardige reeks 
gemaakt die zich afspeelt op een camping, en vanaf zaterdag 1 april 2017 wordt uitgezonden. Ook in 
Nederland wordt Samson & Gert dagelijks uitgezonden sinds 1992 op verschillende kinderzenders 
(Veronica, daarna TROS en momenteel op Kindernet). In Wallonië werd de serie omgevormd naar Fred 
et Samson en is deze sinds 17 februari 2007 te zien op Club RTL. 

De doelgroep van Samson & Gert bestaat uit kinderen van 2 tot 10 jaar. Ook hun ouders mogen echter 
niet uit het oog verloren worden. Zij groeiden ook op met Samson & Gert en kennen het concept en 
hun liedjes door en door. Doorheen de jaren zijn zo verschillende albums met muziek van Samson & 
Gert uitgebracht. Ook vandaag wordt nog steeds nieuwe muziek geproduceerd. 

Het concept wordt zo samen met de nieuwe televisieseries en de jaarlijkse populaire Samson & Gert 
Kerstshow actueel gehouden. Het is voor Plopsaland dan ook logisch om Samson & Gert een unieke en 
prominente plaats te geven in een nog te bouwen Zwemcomplex. De concrete uitwerking van de 
specifieke zone en bijhorende attracties dient te worden bepaald in een eventueel verder stadium en 
is zoals in deze Kandidatuur voorgesteld bijgevolg niet bindend. 

 

3.4.1.7 Toegankelijkheid 

De Plopsa-parken worden steeds ontworpen met de grootste zorg en aandacht voor alle bezoekers. 
Ook in referentiepark Plopsaqua De Panne werd dit uitvoerig bestudeerd en toegepast. Naar analogie 
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en rekening houdend met de reeds ondervonden verbeterpunten zal Plopsaland in het Zwemcomplex 
het bezoek voor mindervaliden eveneens zo aangenaam mogelijk maken. 

Hierbij worden enkele voorzieningen en diensten opgesomd die een bezoek voor personen met een 
beperking meer comfortabel maakt: 

- Duidelijke informatie over de voorzieningen voor mindervaliden op de website van het park, alsook 
gedetailleerd omschreven in een gids voor personen met hun handicap en hun begeleiders; 

- Voordeeltarief voor de mindervalide persoon op vertoon van een geldige verklaring, gratis toegang 
voor begeleiders van rolstoelgebruikers en blinden; 

- Ruime parkeergelegenheid voor mindervaliden nabij de inkom van het Zwemcomplex; 
- Duidelijke bewegwijzering in en rond het Zwemcomplex; 
- Familiekleedkamers geschikt voor rolstoelgebruikers; 
- Brede gangpaden; 
- Zwembadrolstoelen gratis ter beschikking op aanvraag; 
- Ruim aangepast sanitair; 
- Makkelijk toegankelijke douches; 
- Medewerkers worden via een opleiding ‘hoe om te gaan met personen met een beperking’ 

geïnformeerd hoe mindervalide bezoekers te ontvangen. 

Deze lijst is slechts om een idee te geven en dus niet limitatief. 

Plopsaland laat steeds in alle parken een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren door Enter, het erkend 
Vlaams Expertisecentrum voor Toegankelijkheid, zodoende ook hun aanbevelingen specifiek voor elk 
park te kunnen doorvoeren en de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk te maken voor alle bezoekers. 
Voor de provincie Antwerpen worden deze studies uitgevoerd door het Centrum voor 
Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen. 

 
Conceptbeeld van de brochure voor personen met een handicap 
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3.4.1.8 Duurzaamheid 

Het ontwikkelen van dergelijk Zwemcomplex betekent een grote investering voor alle betrokken 
partijen. Doch kan door in te zetten op duurzaamheid ervoor gezorgd worden dat alle investeringen 
lonen zowel ecologisch, economisch als sociaal. Veel van deze aspecten en maatregelen worden 
doorheen deze Kandidatuur toegelicht bij de desbetreffende toepassingen. 

Algemeen wordt door Plopsaland het behalen van een minimale conditiescore ‘goede conditie‘ 
overeenkomstig NEN 2767 vooropgesteld. Plopsaland garandeert eveneens met het oog op de 
toekomst te voldoen aan alle EPB-eisen. Het zwemcomplex zal voldoen aan alle vigerende normen en 
wetgeving, zoals Vlarem II, ARAB, AREI, enz. De conditiestaat van het themagedeelte en het 
sportgedeelte zullen dezelfde zijn. 

Het Zwemcomplex zal een subtropisch zwembad zijn van AAA kwaliteit. Dit houdt onder meer in dat 
Plopsaland de garantie geeft dat het Zwemcomplex, naar analogie met referentieproject Plopsaqua De 
Panne, op alle vlakken zal voldoen aan de richtlijnen van het ISB (sporttechnisch, gebruik, 
exploitatie,…). 

Plopsaland streeft er naar bij nieuwe investeringen steeds alle mogelijkheden te onderzoeken waarbij 
maximaal wordt ingezet op het bekomen van een zo laag mogelijk energieverbruik, alsook een 
beperkte milieu-impact. Hierbij worden zowel energiemaatregelen als conceptuele maatregelen 
gekozen om te komen tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van ruimte en energie. 
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3.4.2 Bouw 

3.4.2.1.1 Budget en zakenrechtelijke structuur 

Plopsaland voorziet een budget van ca. 25.000.000 euro (exclusief BTW) voor het Zwemcomplex. In dit 
bedrag is alles inbegrepen, exclusief de vergoeding voor de grond. 

Zoals eerder vermeld heeft Plopsaland voor de uitvoering van haar plannen gronden nodig met een 
oppervlakte van om en bij 25.000 m². 

F.T.I. is zelf geen eigenaar van de gronden die voorwerp uitmaken van de marktbevraging, doch heeft 
zij hieromtrent een erfpachtovereenkomst met het Vlaams Gewest. 

Deze overeenkomst biedt voor Plopsaland evenwel te weinig rechtszekerheid aangezien artikel 17.3 
van deze erfpachtovereenkomst stipuleert dat de overeenkomst eenzijdig kan opgezegd worden door 
het Vlaams Gewest om redenen van algemeen belang. Dit brengt de continuïteit van de exploitatie van 
het Zwemcomplex ten zeerste in gevaar. Aangezien het bedrag dat Plopsaland in dit project investeert 
toch niet gering is, wenst zij in eerste instantie de gronden te verwerven en dit voor een aankoopprijs 
van maximaal 50 euro per vierkante meter, zijnde een bedrag van 1.250.000 euro (alles inbegrepen, 
behalve de registratierechten en de notariskosten). 

Indien een aankoop van de grond niet tot de mogelijkheden zou behoren, stelt Plopsaland voor dat de 
huidige erfpachter het perceel (een gedeelte van de bestaande erfpachtovereenkomst) dat Plopsaland 
wenst te gebruiken aan haar ter beschikking stelt onder de vorm van een erfpacht voor een 
minimumperiode van 25 jaar, niet opzegbaar en verlengbaar telkens met periodes van 5 jaar op eerste 
verzoek van Plopsaland. 

Plopsaland zal binnen deze overeenkomst alle modaliteiten van de huidige erfpachter ten opzichte van 
het Vlaams Gewest respecteren. Evenwel zullen in onderling overleg alsdan een aantal clausules 
dienen te worden aangepast opdat Plopsaland toch voldoende rechtszekerheid zou kunnen genieten. 

Plopsaland is bereid hiervoor een jaarlijkse vergoeding te betalen van 50.000 euro (jaarlijks 
indexeerbaar). 

Dit zijn echter slechts twee denkoefeningen. In alle scenario’s acht Plopsaland het opportuun in een 
later stadium aan tafel te gaan zitten met F.T.I. en het Vlaams Gewest om in onderling overleg tot de 
best mogelijke structuur met voldoende rechtszekerheid te komen voor alle partijen. Alsdan zullen alle 
specifieke modaliteiten bepaald en vastgelegd worden. 

3.4.2.1.2 Richtdatum start bouwwerken 

Na het bekomen van de nodige bouw- en exploitatievergunningen is de richtdatum voor de 
beëindiging van de bouwwerken van het Zwemcomplex onder normale omstandigheden achttien tot 
vierentwintig maanden na de aanvang van de bouwwerken. 

Plopsaland zal onder normale omstandigheden binnen drie à zes maanden na de gunning van de beide 
marktbevragingen (zowel deze voor de grond als voor de samenwerking met de stad Mechelen) aan 
Plopsaland een eerste aanvraag voor een bouw- en exploitatievergunning indienen bij de bevoegde 
instanties. 

3.4.2.1.3 Vergunningen en licenties 

Plopsaland verbindt er zich toe de nodige bouw- en exploitatievergunningen en licenties bij de 
bevoegde overheden aan te vragen en te bekomen (waaraan de stad Mechelen haar medewerking zal 
verlenen) en zich te schikken naar de voorwaarden vervat in deze vergunningen en licenties. 
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3.4.2.1.4 Coördinatie van de bouwwerken 

Het volledig bouwproces tot en met de sleutel op de deur zal gecoördineerd worden door het 
hierboven beschreven eigen investeringsteam van Plopsaland. Vanaf dan zal het Zwemcomplex 
overgedragen worden aan het lokaal operationeel team, eveneens verder toegelicht verder in deze 
marktbevraging. 
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3.4.3 Exploitatie van het Zwemcomplex 

3.4.3.1 Eigendom en uitbating 

Het Zwemcomplex zal exclusief eigendom zijn van en zal exclusief worden uitgebaat door Plopsaland. 
De hierna vermelde vergoeding van de stad Mechelen doet in haar hoofde geen enkel recht (mede-
eigendom, opstalrecht, onverdeeldheid of enig ander) ontstaan op het Zwemcomplex, noch enig recht 
op inspraak op de exploitatie ervan. 

Plopsaland zal het Zwemcomplex autonoom en onder haar eigen verantwoordelijkheid uitbaten in lijn 
met de voorwaarden en instructies vervat in de exploitatievergunning. Daarbij zal Plopsaland de 
veiligheids- en hygiënevoorschriften naleven die op dergelijke installaties van toepassing zijn. 

3.4.3.2 Openingsdagen en –uren 

Plopsaland regelt naar eigen inzichten de uren waarop gedurende 365 dagen (inclusief feestdagen) de 
inwoners en leden van erkende verenigingen toegang kunnen hebben tot het Zwemcomplex en zal 
hierbij rekening houden met de volgende punten: 

- Het Zwemcomplex zal minstens vijf dagen op zeven toegankelijk zijn vrij te bepalen door 
Plopsaland, met uitzondering van trainingen/opleidingen voor sport- en zwemclubs en 
schoolzwemmen, op aanvraag. Plopsaland behoudt zich aldus het recht het Zwemcomplex twee 
dagen per week te sluiten voor het grote publiek, en dit naar eigen keuze. 

- Het gemiddeld aantal openingsuren per week zal niet minder bedragen dan een gemiddelde van 
vijftig uur per week. Dit principe zal evenwel worden toegepast op jaarbasis. Hieruit volgt dat een 
periode met een kleiner aantal openingsuren zal worden gecompenseerd met een periode met 
een groter aantal openingsuren, zodat het gemiddeld aantal openingsuren per week gedurende 
elk jaar vijftig uur per week bedraagt. 

- Plopsaland zal - binnen de toegelaten capaciteitsmogelijkheden van het Zwemcomplex eerdere 
reservaties en wat verder bepaald wordt omtrent schoolzwemmen - rekening houden met de 
specifieke verzoeken voor schoolzwembeurten. Deze schoolzwembeurten kunnen tijdens de 
schooldagen waarop Plopsaland conform het eerste streepje heeft beslist om het Zwemcomplex 
toegankelijk te maken voor het publiek en de bepalingen betreffende het schoolzwemmen. 

- Plopsaland heeft het recht om het Zwemcomplex jaarlijks twee weken te sluiten voor de uitvoering 
van onderhoud en vijfjaarlijks een maand voor de uitvoering van een groot onderhoud en volledig 
nazicht. Indien tijdens deze sluitingsperiodes wordt vastgesteld dat het Zwemcomplex - omwille 
van feiten onafhankelijk van de wil van Plopsaland - niet kan worden heropend na voormelde 
periodes, zal Plopsaland zich inspannen om alle nodige maatregelen te nemen om het 
Zwemcomplex zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden na voormelde periodes te 
heropenen. In dergelijk geval is Plopsaland geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de 
stad Mechelen, noch gehouden tot teruggave van enige van de stad Mechelen ontvangen 
vergoeding. 

3.4.3.3 Mobiliteit 

3.4.3.3.1 Impact 

Plopsaland is van mening dat de bestaande voorzieningen op het vlak van mobiliteit voor Technopolis 
reeds een stevige basis vormen, toch dient dit wat verder verfijnd te worden en is een aangepast 
mobiliteitsplan voor de regio en de volledige site aan de orde. 

Zodoende het voor elke bezoeker zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken, zullen in de 
praktijk slechts 1.300 bezoekers op hetzelfde tijdstip in het Zwemcomplex toegelaten worden. 

Naar analogie met Plopsaqua De Panne zal ook bij het Zwemcomplex de eerste periode na de opening 
gewerkt worden met tijdsblokken en daarbij horende tarifering. Bezoekers zullen aangemoedigd 
worden om hun toegangsticket online aan te kopen via de officiële website waar ze de dag en het uur 
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van hun bezoek dienen te bepalen. Hierdoor is het mogelijk om een zo goed mogelijke spreiding van 
de bezoekers te voorzien, wat belangrijk is voor de mobiliteit in en rond het Zwemcomplex. Dit systeem 
van tijdsblokken zal gehanteerd worden tot de capaciteitsregeling geheel onder controle is. 

 
Voorbeeld website met registratie tijdsblokken 

Voor de aanpak van de mobiliteitsproblematiek in De Panne werkt 
Plopsaland de laatste jaren nauw samen met studiebureau Scelta 
Mobility. Scelta Mobility is een Gents mobiliteitsbureau 
gespecialiseerd in het aanbieden van creatieve oplossingen voor 
verkeers- en mobiliteitsproblemen, waarbij duurzaamheid steeds 
verweven zit in alles wat ze doen. Rock Werchter, Tomorrowland en 
vele andere grote evenementen doen eveneens beroep op hun expertise. Plopsaland wenst ook met 
Scelta Mobility samen te werken betreffende alle mobiliteitsaspecten verbonden aan de exploitatie 
van het Zwemcomplex in Mechelen op de site van Technopolis. Alle opgedane kennis kan er eveneens 
worden toegepast. Onder bijlage 6f wordt een getuigenis van Scelta Mobility betreffende deze 
samenwerking toegevoegd. 

3.4.3.3.2 Met de wagen 

Door haar vele mobiliteitsassen en –knooppunten vlakbij de afrit 10 Mechelen-Zuid in de autosnelweg 
E19 tussen Brussel en Antwerpen heeft de site van Technopolis een ideale, centrale ligging. De goede 
verbinding met Nederland is daarnaast een grote troef. Daar Plopsaland zelf nog geen kennis heeft van 
de verkeersdrukte en circulatiestromen in de regio rond de site, zal zij zich in een eventueel verder 
stadium hiervoor laten bijstaan door het voormelde bedrijf Scelta Mobility. Een goed inzicht in de 
piekmomenten in de regio en het direct verkeer naar de site zijn essentieel om de nodige maatregelen 
te kunnen nemen om een vlotte stroom van bezoekers te kunnen garanderen. 

Bij de bouw van het Zwemcomplex en de daarbij horende parking zal met alle aspecten zo veel mogelijk 
rekening gehouden om de bezoekers met de wagen zo snel en vlot mogelijk te laten in- en uitrijden 
om alle verkeersassen soepel te laten circuleren. 
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De signalisatie op de verschillende invalswegen richting Technopolis is reeds bestaand en duidelijk. 
Doch wenst Plopsaland deze mee te laten opnemen in het globaal mobiliteitsplan om de signalisatie 
uit te breiden met vermelding van het Zwemcomplex en daar waar nodig te optimaliseren. 

 

3.4.3.3.3 Openbaar vervoer 

Voor alle Plopsa-parken zet Plopsaland actief in op de promotie van het gebruik van openbaar vervoer. 
Voor het Zwemcomplex zal Plopsaland door middel van een aangepaste tarifering, beheer en 
communicatie en tal van andere maatregelen, die in een eventueel verder stadium nader dienen te 
worden bepaald, maximaal streven naar een model split 50%/50% waarbij bezoekers worden 
aangespoord andere transportmiddelen dan de wagen te gebruiken om zich naar de site te 
verplaatsen. Ook Technopolis moedigt reeds actief bezoekers aan met de trein of de bus naar de site 
te komen. 

Trein 

Er bevinden zich 3 treinstations op grondgebied Mechelen: station Mechelen, station Mechelen-
Nekkerspoel en station Muizen. De stations Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel bevinden zich op 
wandelafstand van het stadscentrum en zijn ook met de bus en de fiets goed bereikbaar. Van hieruit 
zijn directe treinverbindingen naar onder meer Antwerpen, Brussel, Leuven en Gent. Dit maakt van 
Mechelen een cruciaal knooppunt in het bovenlokaal spoornet, waardoor de stad vanuit alle 
windstreken vlot bereikbaar is met de trein. 

Met Mechelen in Beweging startte de stad in 2012 een grootscheeps maar noodzakelijk project om de 
toekomstige mobiliteitsstromen in en rond de stationsbuurt in goede banen te leiden. Gespreid over 
meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-
Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een 
autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation 
compleet herbouwd, waar prima accommodaties en verbindingen voor fietsers en voetgangers 
worden voorzien. 

Plopsaland heeft reeds vele jaren een goede samenwerking met de NMBS. Voor de Belgische parken 
werd een combi-aanbod, namelijk de B-Dagtrips, ontwikkeld, waarbij het vervoer en de toegang tot 
het gekozen Plopsa-park aan een voordelig tarief aangeboden worden. Dit geldt zowel voor individuele 
bezoekers als voor scholen en groepen. Daarnaast is het eveneens mogelijk om losse 
voorverkooptickets aan te kopen voor de parken in de NMBS-stations. Ook houders van een 
Plopsa-abonnement worden aangemaand met de trein de parken te bezoeken. Zij kopen een los 
treinticket of maken gebruik van een van de voordelige weekendpassen of meerrittenpassen (GoPass, 
RailPass,…). 

Op een systematische manier worden (potentiële) bezoekers van de Belgische Plopsa-parken 
geïnformeerd over de vlotte bereikbaarheid met de trein. Zowel Plopsaland als de NMBS vermelden 
dit elk op hun specifieke communicatie (website, parkfolders, affiches, bewegwijzering,…). 
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Vermelding van Plopsaqua De Panne in de brochure voor de B-dagtrips 

Zonder twijfel zal eveneens een B-dagtrip voor het Zwemcomplex ontwikkeld en aangeboden worden, 
aanvullend gecombineerd met de bus van De Lijn. Deze B-dagtrip kan eveneens uitgebreid worden 
met een bezoek aan beide locaties, Technopolis en het Zwemcomplex. 

Bus 

Vanuit het Centraal Station van Mechelen rijden bussen 282 en 682 tot vlakbij Technopolis (eigen 
bushalte). Op weekdagen wordt een busverbinding om het halfuur voorzien. Vanuit de luchthaven 
Brussel Nationaal in Zaventem kunnen diezelfde buslijnen eveneens genomen worden tot aan de site. 

De bus is voor veel mensen een duurzaam alternatief voor de wagen. Het is dan ook positief om vast 
te stellen dat door de vele inspanningen van de stad Mechelen en De Lijn om het busverkeer te 
promoten het aantal busreizigers in Mechelen blijft stijgen. Zo komt de stad als lokale overheid via een 
derde-betalersysteem tussen in de kostprijs voor het openbaar vervoer met De Lijn. De Mechelse 
kinderen en jongeren genieten daarenboven een korting van 33% op hun Buzzy pazz. 

Naast de samenwerking met de NMBS heeft Plopsaland ook een goede samenwerking met de Vlaamse 
vervoersmaatschappij De Lijn. De Pluskaarten, voordelige combi-tickets, bevatten het vervoer per bus 
en de toegang tot het gekozen Plopsa-park. 

De Lijn en Plopsaland zorgen eveneens beide voor een optimale communicatie via hun kanalen om de 
vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer in de kijker te zetten. 



Marktbevraging vzw Flanders Technology International Kandidatuur Plopsaland Pagina 94 van 112 

 
Voorbeeld van publiciteit voor de combi tickets kusttram + Plopsaqua De Panne 

Voor het Zwemcomplex zal eveneens aan De Lijn gevraagd worden een combiticket bus + 
Zwemcomplex te ontwikkelen. 

Plopsaland en De Lijn gebruiken ook het ultieme communicatiemiddel om hun samenwerking in de 
verf te zetten. Door middel van volledig bekleedde trams met publiciteit voor het dichtstbijzijnde 
Plopsa-park. Zo rijden er meerder kusttrams met publiciteit voor Plopsaland De Panne en Plopsaqua 
De Panne dagelijks het traject van De Panne (eindstation nabij Plopsaland De Panne) tot Knokke en 
terug. Dit informeert potentiële bezoekers niet alleen over de parken, het stimuleert ook het gebruik 
van de tram om dit park te bezoeken. Sinds kort past Plopsaland hetzelfde principe toe in Mannheim, 
nabij het Duitse Plopsa-park Holiday Park, waar trams met publiciteit voor Holiday Park het straatbeeld 
doorkruisen. 

Plopsaland opteert eventueel om deze succesformule eveneens realiseren in Mechelen, maar dan met 
publiciteit op bussen, om op die manier haar visibiliteit te verhogen in de nabije en ruime regio rond 
het Zwemcomplex. Tegelijkertijd wordt het gebruik van de bus als het meest efficiënte vervoermiddel 
naar voren gebracht. Dit kan verder worden aangemoedigd door het aanbieden van combi-tickets, 
zoals hierboven vermeld, of een korting bij een zwembeurt op vertoon van een geldig busticket. 

 
Voorbeeld beklede kusttram van Plopsaland De Panne 
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Plopsaland is ervan overtuigd dat een gelijkaardige doorgedreven samenwerking met de NMBS en 
De Lijn voor het Zwemcomplex zal leiden tot een groot aantal bezoekers die met het openbaar vervoer 
de locatie zullen bezoeken. 

3.4.3.3.4 Met de fiets en te voet 

Vooral voor inwoners van de stad Mechelen en de buurtbewoners is het belangrijk dat het 
Zwemcomplex ook met de fiets en te voet vlot én veilig bereikbaar is. De stad Mechelen zet zich reeds 
actief in om haar bezoekers en inwoners op een zo veilig mogelijke manier te kunnen laten verplaatsen 
per fiets in en rond de stad. 

Fietsostrades vormen de ruggengraat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de stad 
en brengen de fietser snel, veilig en comfortabel naar zijn bestemming. Deze 
gemeentegrensoverschrijdende fietspaden liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorlijnen 
en kanalen, bij voorkeur non-stop en in de voorrang. In juni 2015 werd de fietsostrade Antwerpen-
Mechelen officieel geopend. Nu kunnen fietsers quasi non-stop veilig en vlot fietsen tussen beide 
steden. De fietsostrade start in Mechelen nabij de stationsparking op Nekkerspoel en bedient verder 
langs het Lyceum en de begraafplaats tot aan de Vrouwvliet om zo verder richting Sint-Katelijne-Waver 
en Antwerpen te lopen. 

Binnen het bovenvermeld stationsproject krijgt de fietsostrade een vervolg tot aan het Centraal station 
van Mechelen. Verder wordt ook onderzocht hoe bijkomende fietsostrades gerealiseerd kunnen naar 
Vilvoorde en Sint-Niklaas. 

 
Huidige fiets- en voetgangersverbinding tussen het Centraal Station van Mechelen en de site van Technopolis 

Technopolis verwijst op haar website eveneens naar Blue-bike, een initiatief van NMBS, B-parking, De 
Lijn, FIETSenWERK en Tec die fietsen beschikbaar stelt aan trein-, tram- en busstations en P&R’s. Vanuit 
het station van Mechelen kan een fiets gehuurd worden gedurende 24u voor slechts € 1. Plopsaland 
moedigt dergelijke initiatieven zeker aan en is bereid deze mee te promoten. 

Om het voor bezoekers met de fiets zo aangenaam mogelijk te maken, is vlakbij de inkomhal van het 
Zwemcomplex een ruime fietsenstalling voor 93 fietsen voorzien. Technopolis voorziet reeds een gratis 
overdekte fietsenstalling. 

Voor buurtbewoners die te voet of met de fiets komen of bezoekers die van de bushalte naar het 
Zwemcomplex stappen worden brede en veilige wandelpaden voorzien tot aan de inkomhal. Eenmaal 
zij de site betreden, dient eveneens duidelijke signalisatie te worden voorzien op de parking voor 
wagens, voetgangers, fietsers en richting openbaar vervoer om hen in synergie met elkaar op de site 
op een veilige manier te laten verplaatsen. 
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Concept signalisatie verschillende vervoersmiddelen 

3.4.3.4 Prijzen 

Plopsaland zal later de prijzen voor het grote publiek vastleggen. Hieronder vindt u ter illustratie de 
huidige prijzen voor Plopsaqua De Panne. 

 

3.4.3.5 Management van het Zwemcomplex 

Zoals eerder vermeld bestaat de organisatiestructuur van de Plopsa-groep uit een centraal park 
overschrijdend directieteam en een lokaal managementteam onder leiding van de Parkmanager voor 
de dagdagelijkse operationele uitbating. Deze stabiele constructie wordt aangestuurd door de CEO, 
Steve Van den Kerkhof. 
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Naar analogie met Plopsaqua De Panne zal het organogram van het lokaal management team van het 
Zwemcomplex er hoogstwaarschijnlijk als volgt uitzien: 

 

 

Plopsaland verwacht dat op jaarbasis 50 VTE’s tewerkgesteld zullen zijn in het Zwemcomplex. Het 
organogram bestaat uit de volgende departementen: 

Operations 

Het operations departement omvat de afdelingen Kassa-Controle-Onthaal (afgekort tot KCO), redders 
en milieu-sanitair. Een KCO medewerker staat in voor het verwelkomen van bezoekers, ontvangen en 
controleren van de vastgestelde toegangsprijzen, het verschaffen van informatie, toezicht en het 
verzorgen van de inkomhal,.. Een redder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Hij/zij 
moet zich zodanig opstellen dat er een maximum van toezicht op de baders mogelijk is en ingrijpen 
waar nodig. Daarnaast dient hij de richtlijnen in verband met het gebruik van de glijbanen strikt na te 
leven alsook het parkreglement enz. Een medewerker milieu sanitair staat in voor het dagelijkse 
onderhoud en hygiëne van het waterpark. Hierbij hoort een periodiek nazicht van alle ruimtes alsook 
alert zijn voor beschadigingen en misbruiken. 

Internal Revenue 

Het departement Internal Revenue omvat de afdelingen food & beverage en Merchandising. Hier heeft 
de Internal Revenue Coordinator de leiding en zorgt hij/zij steeds voor een vlot verloop en anticipeert 
waar nodig. Hierbij wordt ook gekeken om een gepast assortiment aan te bieden, zowel qua voeding 
als merchandising. In het waterpark worden naast Studio 100-artikelen ook bepaalde 
standaardartikelen aangeboden zoals zwempakken, duikbrillen, enz. 

Techniek 

Het departement Techniek omvat de afdelingen HVAC en decoratie. De afdeling decoratie omvat de 
dagelijkse controle en eventuele reparatie van alle decoratie onderdelen in het en rond het waterpark. 
Daarnaast staan er steeds techniekers klaar om bij de opstart in de ochtend de attracties operationeel 
te maken en te testen. 

3.4.3.6 Onderhouds en -exploitatieplan 

In het Zwemcomplex zal naar analogie met Plopsaqua De Panne ook gewerkt worden met een uitvoerig 
procedure- en exploitatiehandboek waarin het exploitatieplan vervat zit en waarbij steeds de nadruk 
op de veiligheid van de bezoeker gelegd wordt. Het is steeds van uiterst belang dat alle medewerkers 
dit handboek kennen en ook strikt toepassen in de praktijk. 

Hierna worden enkele belangrijke factoren besproken die ook van toepassing zullen zijn in het 
Zwemcomplex (deze lijst is niet limitatief). 

Parkmanager

Operations
Internal 
Revenue

Techniek

Steve Van den Kerkhof 

CEO Plopsa-groep 
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Parkreglement / interne orde 

Het parkreglement heeft tot doel de veiligheid, de orde, de rust en de hygiëne in het Zwemcomplex te 
bevorderen om op die manier iedereen een prettig verblijf te verzekeren. Iedereen die het waterpark 
bezoekt of er gebruik van maakt, dient bijgevolg op de hoogte te zijn van het reglement en dient zich 
overeenkomstig te gedragen. Dit reglement kan geraadpleegd worden op de website en aan het 
onthaal. 

Calamiteitenplan 

Het opstellen van een calamiteitenplan met algemene veiligheidsrichtlijnen en procedures is belangrijk 
om een goede hulpverlening te kunnen bieden bij mogelijke incidenten. Het calamiteitenplan bevat 
procedures voor o.a. volgende situaties: verdrinking/ernstig ongeval, overdosis chloor, te weinig 
chloor, overdosis zwavelzuur, te weinig zwavelzuur, brand, gasalarm, stroomuitval en ontploffing. 

Evacuatieplan 

Het protocol bij een evacuatie dient steeds zo nauwgezet mogelijk gevolgd te worden. Indien er beslist 
wordt om te evacueren, wordt dit eerst gecommuniceerd via het zender systeem door de hoofdredder 
van dienst. Daarna verwittigt de Parkmanager de 112. Vervolgens wordt door de kassamedewerker de 
afroepinstallatie voor ontruiming in werking gesteld, om de bezoekers te informeren van de 
ontruiming. Tegelijkertijd wordt de evacuatiesirene in werking gesteld via de branddetectiecentrale en 
worden indien nodig de in- en uitgangspoortjes aan het onthaal vergrendeld. Per redderspost worden 
specifieke taken toegekend zoals bezoekers naar de verzamelplaats brengen, helpen ontruimen van 
zones, camera’s superviseren en controleren voor mogelijke achterblijvers, enz. 

EHBO-post 

Zoals reeds bij de infrastructuur te zien was, zal het Zwemcomplex beschikken over een eigen 
EHBO-post die ter plaatse bemand zal worden door opgeleide medewerkers. Hier dienen afhankelijk 
van de situatie die zich voordoet ook bepaalde procedures gevolgd te worden. 

Toezichtplan 

Zoals reeds een aantal maal benadrukt is de veiligheid van bezoekers steeds van primordiaal belang. 
Het Zwemcomplex zal eveneens met betrekking tot toezicht werken met verschillende scenario’s. Deze 
scenario’s spelen in op de drukte in het waterpark. Per scenario zal beschreven worden hoeveel 
redders er aanwezig zijn, op welke vaste positie zij dienen te staan, over welke hulpmiddelen zij 
beschikken en hoe er gerouleerd zal worden. Verder zal vermeld worden wat er gaat gebeuren tijdens 
de pauzes, wie er wanneer de nodige watermetingen gaat doen en welke redder er op welk moment 
verantwoordelijk is voor de EHBO-post. 

Het toezichtplan is een belangrijk hulpmiddel om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor 
toezicht. Immers, niet alleen geven de interne afspraken duidelijkheid over verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, tevens bevordert een uitgewerkt toezichtplan de sociale controle en wordt 
aantoonbaar de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. In dit plan is aangegeven hoe het toezicht 
tijdens de verschillende activiteiten, waarvoor het zwembadpersoneel verantwoordelijk is, in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin is geregeld. Richtinggevend hierbij zijn de VLAREM II milieunormen 
en het bezoekerspatroon. 

Een opgenomen maatregel in dit toezichtplan is het rouleren van de medewerkers. Redders 
verwisselen elk uur doorheen de dag volgens een vast patroon van plaats om te vermijden dat ze te 
lang op dezelfde plaats blijven staan en hierdoor hun focus zouden verliezen. 
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Bevoegdheid redders 

Hoewel niet vereist, opteert Plopsaland ervoor om alleen redders als toezichthouders in het 
Zwemcomplex toe te laten. Bevoegde redders zijn zij die zelfstandig bij een zwembad mogen 
functioneren/toezicht houden en beschikken over volgende kwalificaties: 

Ervaring/Opleiding 

- In het bezit zijn van het BLOSO hoger reddersbrevet of gelijkwaardig door BLOSO goedgekeurd 
- Het attest van de jaarlijkse herscholing kunnen voorleggen 
- Over voldoende zwemvaardigheid beschikken 

Bijscholing 

- Jaarlijks het BLOSO attest afleggen en deelnemen aan calamiteiten/evacuatieoefeningen 

Bedrijfsmatig 

- Kennis van het toezichtplan 
- Kennis van het reglement interne orde 
- Kennis van het calamiteitenplan 
- Kennis van het onderhoudsplan 
- Kennis van het waterprotocol 
- De Nederlandse taal spreken 

Cameraplan 

De Plopsa-groep investeert systematisch in (veiligheids)camera’s, inbraak- en brandbeveiliging voor al 
haar parken. Het volledige beheer van dit raamcontract werd bij 1 speler ondergebracht, namelijk 
Cobra Technology.  

Dit bedrijf is gespecialiseerd in 5 domeinen: inbraakbeveiliging, branddetectie, 
camerabewaking, toegangscontrole en medische security. Samen met Cobra 
Technology wordt telkens bekeken hoe de Plopsa-groep het concept rond 
beveiliging in haar parken steeds naar een hoger niveau kan tillen en verder op 
punt kan stellen. 

Naar analogie met de andere parken zal ook bij het Zwemcomplex geïnvesteerd 
worden in een zo volledig mogelijk cameraplan. Wanneer het Zwemcomplex 
geopend is voor het publiek, worden dan ook beelden gemaakt op verschillende plaatsen door deze 
(veiligheids)camera’s. Zoals hoger vermeld worden alle camerabeelden samen gebracht op de 
redderspost. Deze worden continu gemonitord door een medewerker, zodoende onregelmatigheden 
onmiddellijk te kunnen opsporen en melden om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Verder worden 
de camerabeelden gebruikt ter bescherming van de eigendommen van bezoekers en het waterpark. 
Deze beelden kunnen gebruikt worden bij diefstal, incidenten en dergelijke. 

Bagagecontrole 

Na het verhoogd dreigingsniveau heeft Plopsaland beslist dagelijks rugzakkencontroles uit te voeren 
aan de ingang van alle parken. Dit geldt zolang het dreigingsniveau 3 blijft. Aan elke bezoeker wordt 
op een correcte en beleefde manier gevraagd om de (rug)zak/(hand)tas op tafel te leggen, open te 
doen en eventueel inhoud uit te halen en te tonen. Wie deze controle weigert en de inhoud van de tas 
niet wil tonen, wordt de toegang tot het park ontzegd. Dit zal eveneens in het Zwemcomplex van 
toepassing zijn. 
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Inspectie en keuring van attracties en speeltoestellen 

Om een maximale veiligheid te garanderen, worden alle attracties dagelijks gecontroleerd en getest 
door de technische afdeling van het park. Bovendien voldoen de attracties aan de strenge normen, 
voorgeschreven door de Belgische wet en worden deze minstens 2 maal per jaar gecontroleerd door 
de externe partij TÜV. 

Plopsaland werkt reeds vele jaren samen met het bedrijf TÜV 
Nord Nederland (Technischer Überwachungsverein)  om de 
veiligheid van bezoekers tijdens het betreden van de attracties 
te garanderen. TÜV is een technische en zakelijke dienstverlener 
in onafhankelijke beoordeling zoals certificering, keuring, 
inspectie en training van diverse toestellen, waaronder ook een 
divisie voor kermis- en pretparkattracties. Sinds 1981 bevorderen zij veiligheid, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en leefomgeving voor organisaties, overheid en samenleving met objectiviteit, 
onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid en integriteit als fundament.  

In bijlage 6e wordt een getuigenis van TÜV toegevoegd betreffende de samenwerking met Plopsaland. 

Attractiefiches 

Attractiefiches zijn fiches met de nodige informatie voor de medewerkers betreffende de bediening 
van een attractie en de te volgen regels opgelegd door TÜV. Dit wordt per attractie afzonderlijk 
opgesteld. Hierbij hoort ook een dagelijkse fiche die telkens door de technische dienst en de operator 
ingevuld dient te worden. In bijlage 8 wordt een voorbeeld van dergelijke dagelijkse fiche bijgevoegd. 

Naast veiligheid is ook hygiëne en onderhoud een belangrijk gegeven in de Plopsa-parken. Hierbij zijn 
o.a. volgende punten van essentieel belang. 

Watermetingen 

Intern 

Dagelijks dienen verplicht 3 maal per dag waterstalen met het oog op watermetingen afgenomen te 
worden (voor opening – afhankelijk van de openingsuren rond de middag of rond 16u – rond 18u). In 
het procedureboek wordt de meetprocedure duidelijk omgeschreven, welke waarden bekomen 
moeten worden en wat de nodige acties zijn indien de resultaten niet voldoende zijn. 

Extern 

Naast de dagelijkse interne watermetingen, wordt ook maandelijks een chemisch en bacteriologisch 
onderzoek uitgevoerd door het reeds eerder vermelde gespecialiseerde bedrijf Labo Derva. 

Onderhoudsplan 

Een degelijk onderhoud is een conditio sine qua non voor een goede hygiëne van het Zwemcomplex. 
Het Zwemcomplex zal worden opgedeeld in een natte en een droge zone, wat belangrijk is om steeds 
de correcte procedures voor de bepaalde zone te respecteren. Naar analogie met Plopsaqua De Panne 
zullen de zwembadmedewerkers een cursus reiniging in zwembaden krijgen opgesteld door Ir. Ludo 
Feyen van het voormelde bedrijf Labo Derva. 

Een dagelijkse takenlijst dient steeds strikt opgevolgd en ingevuld te worden. Er worden regelmatig 
controles en steekproeven uitgevoerd. De werkplanning is verdeeld voor de verschillende groepen van 
medewerkers (kassa, onthaal, controle, milieu sanitair, redders) en tussen een natte en droge zone. 
Voor elke groep medewerkers zijn specifieke taken per dag voorzien die in de ochtend bij de opstart, 
tijdens de dag en bij de afsluit dienen uitgevoerd te worden. 

In dit onderhoudsplan worden de procedures voor het schoonmaken en desinfecteren vermeld. Alsook 
de lijst met producten en hoe deze correct gebruikt dienen te worden. 
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Voorbeeld dagelijkse takenlijst voor opening van het waterpark: 

 

Voorbeeld periodieke taken die uitgevoerd dienen te worden: 
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Onderhoudsproducten 

Voor het gebruik en de aankoop van 
schoonmaakproducten laat Plopsaland zich bijstaan 
door een externe gespecialiseerde partner, Produkten 
Bielen. Bielen levert sinds 1960 hoogwaardige 
hygiëneartikelen waarbij haar logo op tienduizenden zeep-, toiletpapier- en handdoekroldispensers 
staat. Zij is actief in alle sectoren zoals horeca, scholen, industrie, ziekenhuizen en pretparken over 
heel België. Haar naam staat synoniem voor duurzame kwaliteit en optimale hygiëne. 

Het correct gebruiken van de onderhoudsmaterialen is een belangrijk gegeven om de netheid in het 
Zwemcomplex te garanderen. De werkwijze wordt bepaald in samenspraak met het gespecialiseerd 
bedrijf Produkten Bielen. Dit wordt eveneens uitvoerig opgenomen in het procedureboek. In 
samenwerking met deze leverancier en volgens de wettelijke voorschriften worden de gebruikte 
chemicaliën op een gepaste locatie geleverd, gelost en opgeslagen. Hier gelden intern eveneens 
strenge regels voor die door alle verantwoordelijken en medewerkers die in contact komen met deze 
producten gekend zijn, gezien dit een belangrijk onderdeel van hun opleiding omvat. 

Afval en recyclage 

Om de afvalberg mee te verkleinen zet de Plopsa-groep maximaal in 
op recyclage en doordacht afvalmanagement. 

Voor de afvalophaling, verwerking en recyclage in alle parken wordt 
reeds jaren samen gewerkt met het bedrijf SUEZ. SUEZ is de internationale specialist op het gebied van 
afvalbeheer en behoort wereldwijd tot de top 3 in afvalmanagement. Van inzameling tot verwerking 
staan zij garant voor efficiëntie en duurzaamheid. 

Plopsa kiest duidelijk voluit voor groenbeheer en –behoud. Zo wordt onder meer ingezet op 
gescheiden afvalinzameling in de parken. Daarnaast werd in Plopsa Indoor Hasselt een testproject 
uitgevoerd voor het inzamelen van alle PMD met een systeem van statiegeld. Dit was succesvol en 
werd bijgevolg uitgerold naar de andere Plopsa-parken. Als bijkomende inspanning heeft Plopsaland 
een plan uitgewerkt waarbij het gebruik van blikjes zo veel mogelijk wordt afgebouwd en vervangen 
wordt door recycleerbare verpakkingen. In de Plopsa-winkels wordt een recyclagebijdrage van 0,10 
euro aangerekend voor plastiek zakjes. 

In het Zwemcomplex zal net als in de andere Plopsa-parken gezocht worden naar mogelijkheden om 
de afvalberg te verkleinen in samenwerking met het bedrijf SUEZ. Concreet beschikken alle Plopsa-
parken over een container voor restafval, wordt karton en glas apart gesorteerd en wordt keukenafval 
apart ingezameld. 

HACCP 

HACCP is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die 
zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, 
vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten 
van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. 
Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat 
het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig 
mogelijk risico op besmetting. 

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem 
dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze 
geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren 
voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke 
maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, 
welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn. 
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Hiervoor doet de Plopsa-groep beroep op de expertise van het bedrijf HACEP, gespecialiseerd in het 
opzetten, invoeren en auditeren van kwaliteitssystemen, het opleiden van personeel en het 
ondersteunen van de kwaliteitsdienst inzake hygiëne, kwaliteit en voedselveiligheid. HACEP voert 
jaarlijks 2 onaangekondigde controles uit per Plopsa-park. 

In het voorziene horecapunt van het Zwemcomplex zal evident de HACCP wetgeving strikt gevolgd 
worden. Daarbij horend worden jaarlijks enkele audits uitgevoerd en wordt er regelmatig een 
opfrissingscursus gegeven aan medewerkers. 

Veiligheid 

Om alle bovenstaande factoren op een zo goed mogelijke manier te integreren en op te volgen in de 
parken heeft Plopsaland beslist om de functie Safety Manager in het leven te roepen. Deze persoon 
zal zoals hierboven reeds toegelicht eveneens werkzaam zijn voor het Zwemcomplex. 
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3.4.4 Financieel plan 

Hieronder wordt summier het financieel plan van het Zwemcomplex toegelicht. 

Onderstaande jaartallen zijn niet enkel toekomstgerichte verwachtingen, maar kunnen ook gebruikt 
worden als mogelijke scenario’s (worst case - best case). 

(in 000 €) 

2019 2020 2021 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Bezoekersaantallen 325.000 335.000 345.000 

Omzet tickets 4.025 4.252 4.489 

Omzet food & beverage  770 814 859 

Omzet merchandising 315 333 351 

Omzet parking 65 67 69 

OMZET 5.175 5.466 5.768 

COS merchandising & food & beverage 168 177 187 

Royalty vergoeding 201 213 224 

Andere aankoop 1.550 1.589 1.628 

Personeelskosten 1.490 1.527 1.565 

Andere bedrijfskosten 25 25 25 

BEDRIJFSKOSTEN 3.434 3.531 3.629 

Afschrijvingen/waardeverminderingen/provisies 2.165 2.192 2.227 

Financieel resultaat 460 409 358 

NETTO RESULTAAT (voor belastingen) voor tussenkomst -884 -666 -446 

Vergoeding grond vzw F.T.I.4 -50 -50 -50 

Tussenkomst stad Mechelen5 1.000 1.000 1.000 

NETTO RESULTAAT (voor belastingen) na tussenkomst 66 284 504 

 1,3% 5,2% 8,7% 

Aantal bezoekers 

Rekening houdend met de maximaal toegelaten capaciteit van 1.300 bezoekers tegelijkertijd wordt 
het gebudgetteerd aantal bezoekers tijdens het eerste jaar na opening wordt vastgesteld op 325.000 
(ook het worst case scenario) en 345.000 in het derde jaar na opening (of best case scenario). 

Op basis van de bevolkingspopulatie woonachtig in een straal van een uur rijden rond het 
Zwemcomplex, alsook op basis van de inwonersaantallen van de stad Mechelen, alsook op basis van 
de historische bezoekersaantallen van het Zwembad Geerdegemvaart, alsook op basis van de 
ervaringen met de bezoekersaantallen van het referentieproject Plopsaqua De Panne kunnen deze 
cijfers als voorzichtig doch realistisch aanzien worden. 

Omzet 

De jaarlijkse omzet van zowel tickets, food & beverage, merchandising als voor parking kan berekend 
worden door de in onderstaande tabel vermelde gemiddelde verwachte omzet per bezoeker te 
vermenigvuldigen met het aantal voorziene bezoekers op jaarbasis. 

                                                           
4 Vervalt bij eventuele aankoop van de grond (zie 3.4.2.1.1). 
5 Het bedrag dat Plopsaland vraagt in haar Kandidatuur voor de marktbevraging uitgeschreven door de stad Mechelen op 
basis van de indicatieve vergoeding vermeld in deze marktbevraging. 
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Uitgaande van de eerder vermelde kassaprijzen, alsook de toegestane prijzen voor de inwoners, 
scholen en verenigingen van de stad Mechelen, verwacht Plopsaland een gemiddelde netto ticketprijs 
van 12,37 euro in het worst case scenario en 13,01 euro in het best case scenario. 

Gebaseerd op het referentieproject Plopsaqua De Panne alsook eerdere ervaringen in de andere 
Plopsa-parken en eerder aangehaalde uitgangspunten, schat Plopsaland de gemiddelde omzet voor 
Food & beverage, merchandising en parking per bezoeker op de in onderstaande tabel vermelde 
bedragen: 

(in €) 
2019 2020 2021 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Gemiddelde ticketinkomst per bezoeker 12,38 12,69 13,01 

Omzet food & beverage per bezoeker 2,37 2,43 2,49 

Omzet merchandising per bezoeker 0,97 0,99 1,02 

Omzet parking per bezoeker 0,20 0,20 0,20 

Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten kunnen opgesplitst worden in vijf categorieën. 

De COS ratio voor de afdeling food & beverage wordt ingeschat op 20%, voor de afdeling 
merchandising daarentegen op 44%. 

De royalty vergoeding is vast gesteld op 5% van de netto ticketting inkomsten ter compensatie voor 
het gebruik van de rechten voor het gebruik van de Studio 100-figuren in de thematisering van het 
Zwemcomplex. 

De volgende bedrijfskost ‘andere aankoop’ omvat hoofdzakelijk de eerder vernoemde externe 
marketinguitgaven, alsook bijvoorbeeld de kosten voor herstellingen en onderhoud. Ook de kosten 
voor elektriciteit, verwarming en water zijn in deze post inbegrepen. 

De personeelskosten bevatten de totale loonkost voor de eerder aangehaalde 50 VTE’s (lokaal 
management), alsook een doorfacturatie vanuit Studio Plopsa NV voor de overkoepelende diensten. 

Vergoeding grond vzw F.T.I.6 

De vergoeding die jaarlijks betaald dient te worden voor de grond bedraagt 50.000 euro. 

Netto resultaat 

Zonder de tussenkomst van de stad Mechelen is er in alle drie van bovenvermelde scenario’s een netto 
exploitatieverlies. Na de jaarlijkse tussenkomst van de stad Mechelen wordt in het worst case scenario 
een break-even situatie bereikt. 

                                                           
6 Vervalt bij eventuele aankoop van de grond (zie 3.4.2.1.1). 
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3.5 Samenwerking met de stad Mechelen 

Zoals reeds overvloedig benadrukt in deze Kandidatuur wil Plopsaland voor de bouw en de uitbating 
van het Zwemcomplex samenwerken met de stad Mechelen en dit naar het model van Plopsaqua De 
Panne. Daarom zal Plopsaland deelnemen aan de marktbevraging van de stad Mechelen uitgeschreven 
op 5 april 2017 waarbij zij op zoek gaat naar een partner die bereid is om te investeren in zwemwater 
ten gunste van de Mechelaars in ruil voor een financiële toelage. 

Zo is zij bereid om, in ruil voor de jaarlijkse vergoeding het waterpark eveneens te uit te baten als 
stedelijk zwembad en de inwoners, scholen en verenigingen aan een voordeeltarief toegang te 
verlenen. Zij garandeert aan de stad Mechelen dat deze geen enkel risico loopt inzake de bouw en 
exploitatie van het Zwemcomplex aangezien Plopsaland alle kosten en risico’s op haar neemt. 
Daarenboven zal de stad Mechelen er een toeristische trekpleister bij krijgen omwille van het 
bovenlokaal en recreatief karakter van het Zwemcomplex. 

De stad Mechelen investeert actief in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. In de afgelopen jaren werden 
heel wat sporthallen gebouwd en gerenoveerd. Het stedelijk zwembad daarentegen is na 30 jaar wat 
gedateerd en heeft nood aan technische ingrepen. Als Mechelen Kinderstad, waarbij de stad actief 
inzet op het aantrekken van jonge gezinnen, gaat de stad op zoek naar de meest aangewezen partners. 
Plopsaland is binnen deze optiek van mening een zeer goede partner te zijn om deze nood in te vullen. 

Plopsaland heeft namelijk reeds vele jaren ervaring met het opstarten en runnen van themaparken 
voor gezinnen met kinderen en recent ook met zowel het uitbaten van een waterpark, als met publiek-
private samenwerkingen. Zoals eerder te lezen staat is Plopsaqua De Panne het voorbeeld voor 
toekomstige waterparken in beheer van Plopsaland. 

Plopsaland zal bijgevolg eveneens deelnemen aan de open marktbevraging, uitgeschreven door de 
stad Mechelen, in hun zoektocht naar nieuw zwemwater voor de Mechelaars waarbij zij de locatie op 
de Technopolis-site zal voorstellen. 

3.5.1 Duur van de samenwerking 

De samenwerking met betrekking tot het Zwemcomplex zal een looptijd van onbepaalde duur hebben 
en kan in de eerste tweeëntwintig jaar vanaf de opening van het Zwemcomplex niet worden opgezegd. 

Vanaf het tweeëntwintigste jaar vanaf de opening van het Zwemcomplex kan Plopsaland de stad 
Mechelen melden dat zij, mits het verkrijgen van de nodige vergunningen, wenst over te gaan tot de 
afbraak van het Zwemcomplex en dit met inachtneming van een opzeggingstermijn van zesendertig 
maanden. Dergelijke afbraak kan nooit aanleiding geven tot het moeten terug betalen van enig van de 
ontvangen vergoedingen. 

Ook de stad Mechelen kan vanaf dat ogenblik de samenwerking opzeggen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zesendertig maanden. 

3.5.2 Opname van de werking van het Geerdegemvaart zwembad in het 
Zwemcomplex 

Plopsaland zal bij de bouw van het Zwemcomplex alle voorzieningen treffen die nodig zijn voor de 
vervanging van het Geerdegemvaart zwembad waaronder het voorzien van een 25 meter bad, een 
instructiebad en een glijbaan. Zo streeft Plopsaland ernaar om het aanbod voor publiek, scholen en 
verenigingen zo maximaal mogelijk over te brengen naar het Zwemcomplex. 

Er zullen tevens, naar het voorbeeld van Plopsaqua De Panne, activiteiten georganiseerd worden voor 
de inwoners (van alle leeftijden). Hiervoor zal op regelmatige basis communicatie uitgestuurd worden 
door en op kosten van Plopsaland naar de inwoners van de stad Mechelen. 
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Zo stuurde Plopsaland recent nog bijvoorbeeld ter promotie van de activiteiten in Plopsaqua De Panne 
de brochure in bijlage met een speels rugzakje met de tekst ‘Ik ga zwemmen in Plopsaqua’ (bijlage 10). 

  
Voorbeeld van de folder voor de inwoners met een overzicht van alle activiteiten. 

Onder voorbehoud van de maximaal toegelaten capaciteit van het Zwemcomplex, de reeds gemaakte 
reservaties en het bepaalde in 3.4.3.2, garandeert Plopsaland tijdens de openingsuren van het 
Zwemcomplex toegang aan: 

 de personen die in hoofdverblijf ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad 
Mechelen mits voorlegging van een geldige en inleesbare identiteitskaart; 

 de leerlingen en de leerkrachten van de scholen gevestigd op het grondgebied van de stad 
Mechelen in het kader van schoolactiviteiten; 

 de leden van de erkende verenigingen gevestigd op het grondgebied van de stad Mechelen. 

De stad Mechelen zal jaarlijks spontaan en uiterlijk tegen 30 juni aan Plopsaland een lijst, opgemaakt 
op basis van vaste criteria, overmaken van voormelde scholen en verenigingen. 

De op de voormelde lijst vermelde scholen en verenigingen moeten uiterlijk twee weken op voorhand 
meedelen aan Plopsaland of zij in het kader van hun activiteiten toegang wensen tot het 
Zwemcomplex. 
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3.5.2.1 Inwoners 

Voor het stedelijk en lokaal publiek voorziet Plopsaland tal van activiteiten aan marktconforme prijzen. 

Voor kinderen vanaf 3,5 jaar wordt watergewenning georganiseerd onder leiding van een erkend 
instructeur. Op een speelse manier leren kinderen kennismaken met water en hoe er op een veilige 
manier in te spelen. Deze lessen duren zo’n 45 minuten. 

  
Conceptbeeld lessen watergewenning 

Voor iets oudere kinderen vanaf 5 jaar vinden er twee keer per week zwemlessen plaats in het 
instructiebad. Tijdens de zwemlessen wordt er door een erkend zweminstructeur aandacht besteed 
aan de echte zwemtechnieken. Zo leren kinderen op een actieve, leerzame manier in een unieke 
omgeving diverse zwemstijlen aan. Deze lessen duren eveneens 45 minuten. Ook voor volwassenen 
die alsnog zwemlessen wensen te volgen kunnen er privélessen op aanvraag ingepland worden. 

  
Conceptbeeld zwemles voor kinderen en volwassenen 

Voor alle boven vernoemde lessen bestaan de groepen uit maximum 10 personen per twee 
lesgevers/begeleiders. Tijdens de eerste les wordt op basis van het niveau de groepsindeling bepaald. 
Inschrijven voor de zwemschool kan aan het onthaal van het Zwemcomplex en is steeds verplicht. 

Plopsaland denkt eveneens aan de zwemmer die rustig elke week zijn baantjes wenst te zwemmen. 
Hiervoor worden enkele keren per week op vaste tijdstippen enkele banen van het 25 meter bad vrij 
gehouden zodat iedereen op zijn eigen tempo de gewenste afstand kan afleggen. 

Voor de wat oudere generatie die graag fit wenst te blijven wordt een aangepast programma voorzien. 
Tijdens de lessen Aqua Fit wordt in groep onder begeleiding van een professionele instructeur gewerkt 
aan een fit lichaam. Voor de 50-plussers worden tijdens de lessen Fifty Fit op een leuke en 
ongedwongen manier oefeningen aangeleerd ter verbetering van de conditie. Deelnemers bepalen 
zelf de intensiteit van de training. Beide lessen vinden enkele keren per week plaats en duren 45 
minuten. 
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Conceptbeeld lessen Aqua Fit 

Voor deze laatste doelgroep wordt eveneens enkele keren per week gedurende één uur het zwembad 
volledig voor hen voorbehouden. Het 25 meter bad, het buitenbad, het stormbad en de bubbelbaden 
worden exclusief voor hen geopend, zodat zij er vrij en ongestoord kunnen vertoeven, dobberen en 
een praatje maken. 

Hiermee toont Plopsaland aan dat het zich op tal van manieren inzet om de verschillende 
leeftijdsgroepen uit de stad Mechelen een gevarieerd aanbod te bieden. Uiteraard zijn eenmalige 
evenementen eveneens bespreekbaar en kan bovenstaand aanbod nog worden uitgebreid indien hier 
vraag naar is. 

De inwoners zullen van al deze activiteiten op regelmatige basis via verschillende 
communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden. 

 
Visual ter promotie van het lokaal aanbod van het Zwemcomplex. 

3.5.2.2 Scholen 

Voor het schoolzwemmen zullen tijdens de normale openingsuren maximaal 6 van de 8 banen van het 
25 meter bad afgesloten worden en de 4 banen van het instructiebad. Wanneer er buiten de normale 
openingsuren schoolzwemmen doorgang zal vinden, zal enkel het 25 meter bad en het instructiebad 
ter beschikking gesteld worden. 
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Conceptbeeld zwemles schoolzwemmen 

3.5.2.3 Sportclubs 

Voor trainingen en/of opleidingen (individueel of in groep) van sport- en zwemclubs kunnen buiten de 
normale openingsuren banen in het 25 meter bad afgehuurd worden. Alsdan zal evenwel enkel het 25 
meter bad geopend worden. Deze regeling zal evenwel nooit van toepassing zijn tijdens Belgische 
schoolvakanties, weekends en feestdagen. 

3.5.3 Tarieven 

Plopsaland zal de inwoners van de stad Mechelen, leerlingen en leerkrachten van scholen gevestigd 
op het grondgebied van de stad Mechelen en leden van erkende verenigingen gevestigd op het 
grondgebied van Mechelen toegang geven tot het Zwemcomplex aan de huidige toegangsprijzen van 
het bestaand stedelijk zwembad: 

 

De bovenstaande prijzen zullen geïndexeerd worden volgens de index der consumptieprijzen naar de 

effectieve openingsdatum van het Zwemcomplex. 
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4 CONCLUSIE 

Doorheen deze Kandidatuur heeft Plopsaland geargumenteerd dat zij op de gronden grenzend aan 
Technopolis een waterpark (het Zwemcomplex) wenst te bouwen dat enerzijds dienst zal doen als 
stedelijk (lokaal) zwembad en anderzijds uitgebouwd zal worden tot een nationale en internationale 
(bovenlokaal) toeristische trekpleister voor jong en oud. Plopsaland zal hierbij, naar het model van het 
referentiepark Plopsaqua De Panne, hoog inzetten op thematisering en een groot aanbod aan 
attracties waardoor het Zwemcomplex een uitgesproken jeugdig en recreatief profiel krijgt. Hoewel 
de 2 projecten geheel verschillend zijn, zal het Zwemcomplex een enorme meerwaarde voor 
Technopolis betekenen, gelet op het feit dat zij dezelfde doelstellingen voor ogen hebben, hetzelfde 
doelpubliek wensen aan te trekken en door de vereniging van beide faciliteiten op eenzelfde site er 
vele synergiën ontstaan die beide partijen ten goede zullen komen. 

Plopsaland is ervan overtuigd dat het in deze Kandidatuur omschreven ontwerp van het Zwemcomplex 
zowel qua architectuur, qua volumetrie, qua inplanting op de site, qua groenvoorziening, qua 
technieken en vele andere aspecten op een duurzame manier in interactie treedt met de buurt, alsook 
met het doelpubliek. Het maatschappelijk bewustzijn over duurzaamheid is de laatste jaren alleen 
maar gegroeid bij het grote publiek, bij de bedrijven, maar zeker ook bij de overheidsinstanties, waar 
ook steden en gemeenten toe behoren. Ambitieuze projecten zoals dit Zwemcomplex waarvoor de 
lokale overheid het initiatief neemt om op zoek te gaan naar een private partner zodoende deze te 
kunnen realiseren, biedt op heel wat vlakken tal van win-wins. Deze werden bij hun specifieke 
toepassing in deze Kandidatuur gedetailleerd toegelicht. 

Voor de constructie van het Zwemcomplex beoogt Plopsaland de verderzetting van de jarenlange 
samenwerking met de personen van het investeringsteam van Plopsaland, alsook met de hierboven 
vermelde ervaren consultants, die allen betrokken waren bij de uitwerking van het referentiepark 
Plopsaqua De Panne. 

Door de toevoeging van het Zwemcomplex aan het aanbod op dezelfde site als Technopolis kiezen 
F.T.I. en Technopolis voor een lange termijn engagement met een solide partner met internationale 
naam en faam. Bovendien past de unieke verregaande thematisering waarvoor Plopsaland bekend 
staat perfect in het plaatje van Technopolis waar zij steeds op zoek gaat naar vernieuwing onder de 
noemer ‘never seen before’. 

Het behoeft dan ook weinig verdere toelichting dat het Zwemcomplex een grote meerwaarde zal zijn 
voor de Technopolis-site en bij uitbreiding voor de stad Mechelen. 

Door toevoeging van het educatief project wordt volop de kaart van edutainment getrokken en wordt 
het educatieve en informatieve aspect van Technopolis versterkt en naar een hoger niveau van 
diversiteit getild. 

Een goede samenwerking tussen Technopolis, de stad Mechelen en Plopsaland kan leiden tot heel wat 
voordelen en activiteiten voor de inwoners, alsook voor de scholen en verenigingen actief in de stad 
Mechelen. Een gedeelte van dit aanbod werd in deze Kandidatuur omschreven, maar dit kan uiteraard 
in onderling overleg worden aangepast en/of uitgebreid. Een modern zwembad voorzien van de 
laatste nieuwe technologieën wordt vanzelfsprekend een eyecatcher in de regio. Dit gecombineerd 
met een aantrekkelijk aanbod van attracties voor alle doelgroepen en een uitgebreide thematisering 
met de Studio 100 figuren, zal uitmonden in een toeristische trekpleister waar jong en oud zich ten 
volle kunnen uitleven. Een absolute meerwaarde voor de stad Mechelen, haar inwoners en haar 
toeristen. 

Een nieuw toeristisch topproject staat in de steigers. Plopsaland is meer dan klaar om eraan te 
beginnen! 



Marktbevraging vzw Flanders Technology International Kandidatuur Plopsaland Pagina 112 van 112 

5 BIJLAGEN 

Bijlage 1: Aanvraag tot deelneming 

a. Gegevens kandidaat 

b.  Kopie identiteitsbewijs ondertekenaar Kandidatuur 

c.  Bewijs van statutaire ondertekeningsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van 

de Kandidaat 

Bijlage 2: Financiële en economische draagkracht 

a. Goedgekeurde en neergelegde jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren 

b. Meest recente interimcijfers beschikbaar na de laatste goedgekeurde jaarrekening 

Bijlage 3: Brief interesse stad Mechelen  

Bijlage 4: Open marktbevraging stad Mechelen “Zwemwater voor de Mechelaars” (5/04/2017) 

Bijlage 5: Corporate video Studio 100 

Bijlage 6: Getuigenissen externe consultants betreffende samenwerking met Plopsaland 

a. Labo Derva – Ludo Feyen 

b. M2Leisure – Niels Berben 

c. Geising + Böker Architekten – Stephan Mix 

d. Adviesbureau Becks – Albert van der Sanden7 

e. TÜV Noord – Rik Vercruysse 

f. Scelta Mobility – Bart Busschaert 

Bijlage 7: Inplantingsplan van het Zwemcomplex 

Bijlage 8: Exploitatieplan van het Zwemcomplex : voorbeeld dagelijkse attractiefiche 

Bijlage 9: Bumba pluche in zwemoutfit  

Bijlage 10: Informatiebrochure inclusief zwemzakje 




