
De eerste steen is... onthuld

Van burcht tot (nieuw) zwembad
Op zaterdag 6 mei onthulden schepen van Sport Debby Vermeiren en burge-
meester Luc De Ryck de eerste steen van het nieuwe zwembad. Het bad komt op 
dezelfde plaats als het vorige. De ingebruikname is voorzien in de zomer van 2018. 
Vooral voor schepen Debby Vermeiren was het een absolute hoogdag. Als trekker 
van dit complexe dossier voegt zij een gouden bladzijde toe aan de rijke sportge-
schiedenis van Temse.

Van burcht tot zwembad
Al zeker van in de 12de eeuw stond op de site een burcht, die reikte tot aan de 
Schelde. Toen in de 18de eeuw de wijze van oorlog voeren was veranderd, werd de 
burcht gesloopt en vervangen door een riant landhuis (1787). Het lag midden een 
indrukwekkend domein. Door de bouw van zowel de eerste (1870-1940) als de 
tweede Scheldebrug (1955) werd het imposante park gehalveerd.
Oudere Temsenaars herinneren zich het kasteel levendig. De laatste eigenaars 
(vanaf 1872) waren de familie Janssens de Varebeke uit Sint-Niklaas. Het kasteel 
was hun buitenverblijf. In de volksmond sprak men van het kasteel en den bos van 
Janssens. 
Als uitloper van de bouw van de tweede Scheldebrug werd het gemeentebestuur 
in 1958 eigenaar van het kasteel en het park. De gemeente heeft - helaas - nooit 
goed geweten welke bestemming het aan het kasteel kon geven. Het gevolg was 
dat het verwaarloosd werd en verloederde. In die jaren kreeg het sportbeleid in 
Temse (o.l.v. schepen Fernand Schuerman) steeds meer gestalte. De bouw van 
een zwembad was gepland: het zou in het park tegen de dijk komen, met zicht op 
de Schelde. Het kasteel was niet beschermd als monument (dus: geen subsidies!) 
en de renovatie werd voor de gemeente op den duur onbetaalbaar. Met als reden 
(voorwendsel?) dat de kaaimuur op termijn zou verlengd worden en bijhorende 
constructies het zicht op de Schelde zouden belemmeren, besliste het gemeente-
bestuur de inplantingsplaats van het zwembad te wijzigen. Het zou komen... op 
de plaats van het kasteel. Dat betekende de sloping en daarmee was meteen ook 
het aanslepende probleem van de herbestemming van de baan. De gemeenteraad 
keurde sloping en bouw eenparig goed… In november 1965 rukten de slopersha-
mers uit. Temse werd een zwembad rijker, maar moest daarvoor een onomkeerbaar 
zware prijs betalen. 
In onze tijd zou die evolutie onmogelijk zijn, maar de tijdsgeest en de geplogenhe-
den van de jaren ‘60 waren helemaal anders.
Het huidige domein omvat nog enkele restanten van het roemrijke verleden: park, 
grondvesten burcht en kasteel, toegangshek met 2 stenen reuzenvazen, standbeeld 
de leeuw. De geschiedenis van de site werd in 2015 vereeuwigd in het luxeboek De 
burcht en het kasteel van Temse, uitgegeven door het Gemeentemuseum. 
Het zwembad opende zijn deuren in 1969 en heeft bijna 50 jaar zijn diensten 
bewezen. De tand des tijds maakte de instandhouding onmogelijk. Gesteund door 
alle politieke partijen besliste het gemeentebestuur het te slopen bad te vervangen 
door een nieuw. 

Nieuw zwembad
De realisatie is een coproductie van het gemeentebestuur en een privépartner: de 
VITA Groep, waarvan o.m. Cordeel deel uitmaakt. Inhoud van het nieuwe zwem-
bad: competitiebad van 25 x 21 m (8 zwembanen, beweegbare bodem), recrea-
tieve zone met familieglijbaan, kruidenbaden, doelgroepenbad (met beweegbare 
bodem), splashpad, peuterbad, cafetaria, fitnessruimte en binnenspeeltuin. Meer 
nog dan vroeger spitst de zweminfrastructuur zich toe op instructie en gezond 
bewegen.
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