
 

 
 

Perscommuniqué  

Een nieuwe concessiehouder voor het Vrijetijdscentrum aan de Basilieklaan te Sint-Agatha-
Berchem 

26 mei 2015 

Vanaf woensdag 1 juli 2015 wordt het sportcentrum aan de Basilieklaan 14 te Sint-Agatha-Berchem, de 
voormalige club van de Nationale Bank van België, B.Sports, een tweetalig sport- en ontspanningscomplex waar 
iedereen welkom is en waar een resem aan ontspannende en sportieve activiteiten wordt aangeboden.  

Ter herinnering: de gemeente Sint-Agatha-Berchem werd per 18 juni 2014 eigenaar van dit enorme terrein 
voor de som van 4.500.000 euro. Daartoe kon ze gebruik maken van een subsidie ten belope van 1.850.000 
euro van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de aankoop en van een subsidiebelofte ten belope van 
1.013.000 euro voor later uit te voeren infrastructuurwerken. 

Met die aankoop wilde de gemeente deze ruim 27.000 m² grote groene long (1% van het gemeentelijke 
grondgebied) en de bijbehorende recreatieve openluchtfuncties vrijwaren. 
Gelet op de grootte van het domein, de veelheid van de door de infrastructuur aangeboden activiteiten en het 
potentieel van de site om tegemoet te komen aan de recreatienoden van de bevolking in het noordwesten van 
Brussel, zou de optie om de site in eigen beheer uit te baten een te grote impact hebben op de begroting van 
de gemeente. Sint-Agatha-Berchem heeft er dan ook voor geopteerd om de uitbatingsconcessie en het beheer 
van het complex aan derden uit te besteden. In augustus 2014 werd dan ook een oproep tot het indienen van 
een blijken van belangstelling uitgeschreven. 
Met de hulp van een juridisch adviseur heeft de gemeente de 4 ingediende offertes gewikt en gewogen aan de 
hand van kwalitatieve (financiële draagkracht) en technische (ervaring in het vlak van de horeca en 
sportactiviteiten) criteria. 

Op 26 maart 2015 besliste de Gemeenteraad het beheer van het Vrijetijdscentrum voor een periode van 15 
jaar toe kennen aan Tennis Club Bois de la Cambre. Die nieuwe beheerder heeft er zich toe verbonden om in de 
site, die voortaan de naam B.Sports zal dragen, te investeren en de nodige renovatie- en verfraaiingswerken uit 
te voeren. 

De renovatiewerken krijgen hun beslag tijdens de maanden juli en augustus. Het restaurant wordt in een nieuw 
jasje gestopt, maar de hele zomer lang blijft een cafetaria toegankelijk. De tennisterreinen zijn onmiddellijk na 
reservatie toegankelijk.  

Tijdens de maand juni genieten particulieren en verenigingen uit Sint-Agatha-Berchem exclusief voorrang bij 
het reserveren van de zalen en sportvelden. 
Tijdens de zomer worden er op de site ook sportstages georganiseerd waarbij tennis met een andere activiteit 
wordt gecombineerd voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Het merendeel van de clubs en verenigingen die tot nog toe gebruik maakten van het Vrijetijdscentrum zullen 
dat ook in de toekomst kunnen. 
In de week zullen ook de scholen van de gemeente hun voordeel doen met de sportinfrastructuur. 

 



 

Het complex biedt een uitgebreide waaier van activiteiten: 

- 8 gravel tennisterreinen (er werd een vergunning aangevraagd voor de aanleg van 2 wegneembare 
ballonnen om ook in de wintermaanden, van oktober tot april, tennis te kunnen aanbieden). 

- een sporthal (basketbal, badminton, handbal, minivoetbal, etc.)  

- diverse zalen voor dans, gym, tafeltennis en gevechtssporten 

- diverse buitenpetanquevelden 

- een groot speelplein 

- vanaf september een gezinsvriendelijke brasserie 

- een business centrum voor het organiseren van seminaries, teambuildingactiviteiten, conferenties en 
andere vergaderingen 

- vanaf september 2016 (mits goedkeuring van de bouwaanvraag) een nat hockeyveld uit kunstgras (na 
verwijdering van het huidige voetbalveld) en een padelveld 

- vanaf januari 2016 een wellness & fitness centrum. 

Dit nieuwe sport- en ontspanningscentrum, dat van maandag tot zondag doorlopend is geopend, biedt alle 
Berchemnaren en inwoners van de buurgemeenten de mogelijkheid om te sporten en te ontspannen in een 
bijzonder groene omgeving (de inwoners van de gemeenten van de noordwest zone, inclusief Anderlecht, 
genieten bovendien 10% korting op alle sportactiviteiten). 

Meer weten? www.bsports.be – 02/468.35.40 – info@bsports.be 
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