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Brussel, 14/08/2012  

 
 

BadBoot in Antwerpen mede mogelijk dankzij lening van Belfius 
 

Vandaag 14 augustus opent de BadBoot officieel voor het grote publiek. Als lokaal verankerde bank 
is Belfius bijzonder verheugd bijgedragen te hebben tot de realisatie van dit unieke en 
emblematische project. De BadBoot is een van de grootste drijvende openluchtzwembaden ter 
wereld en het derde openluchtzwembad in Antwerpen.  

De BadBoot in Anwerpen is niet alleen het eerste drijvende openluchtzwembad in België maar ook meteen 
een van de grootste ter wereld. De BadBoot is 120 meter lang en bestaat uit een groot zwembad en een 
plonsbad (inclusief kleedhokjes, douches en een lig- en relaxzone met zetels), twee evenementenzalen, 
een restaurant, een loungebar en een zonneterras. In de winter zal het grote zwembad omgevormd worden 
tot een schaatsbaan. Zo blijft de BadBoot het hele jaar voor iedereen toegankelijk.  

Een groep van privé-investeerders bracht 80 % van de benodigde middelen samen via BadBoot Vastgoed 
BVBA, eigenaar van het complex. Belfius Bank geloofde ook in het project en was bereid het saldo te 
financieren.  

Door deel te nemen aan de financiering van dit belangrijke project bewijst Belfius concreet zijn engagement 
om een reële toegevoegde waarde te leveren voor de samenleving. De BadBoot wordt de komende jaren 
immers het speerpunt van de ontwikkeling van het Antwerpse Eilandje en biedt tegelijk een oplossing voor 
het tekort aan stedelijke openluchtzwembaden in de Metropool. Bovendien maakt de BadBoot ook gebruik 
van state of the art milieu- en energietechnieken: het zwembadwater wordt verwarmd door warmte aan het 
dokwater te onttrekken en het wordt ‘s avonds in een afgesloten reservoir gepompt om warmteverlies tegen 
te gaan; het afvalwater van het hele complex wordt overigens gezuiverd met een ecologische 
zuiveringsinstallatie met riet.  
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