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Net voor de opening, in de nacht van 26 op 27 februari, werd de werf van LAGO Kortrijk Weide 
getroffen door een zware brand. De glijbaantoren en de 5 spectaculaire glijbanen, het 
langste glijbaanplezier in België, overleefden de brand niet. Ondanks deze tegenslag slaan 
LAGO, de stad Kortrijk en de verschillende bouwpartners meteen de handen in elkaar 
om zo snel mogelijk te openen en iedereen de beloofde waterpret te geven.  

Het parket kon al snel na de feiten bevestigen dat er geen kwaad opzet in het spel is. Het 
onderzoek naar de precieze oorzaak is nog lopende en gebeurt onder het toezicht van een 
gerechtsexpert. Alle betrokken partijen werken hier actief aan mee waardoor het onderzoek 
heel vlot verloopt. 

De glijbanen werden, zoals alle buisvormige waterglijbanen vervaardigd uit Polyester, een 
materiaal dat standaard en veelgebruikt is bij de productie van glijbanen, cabines voor de 
elektrische industrie,... De glijbaantoren was een solide betonnen basis met een duurzame 
constructie waardoor erger voorkomen kon worden. Ook het dak kwam relatief 
ongeschonden uit de brand, slechts een beperkte dakoppervlakte dient vervangen te worden. 

Dankzij de snelle interventie van getuigen, politie en brandweer bleef de rest van het gebouw 
gespaard van de woekerende brand. Politiezone VLAS kon snel een veiligheidsperimeter 
instellen waardoor hulpverleningszone Fluvia adequaat kon optreden. Meer dan 30 
voertuigen en 120 hulpverleners waren aan het werk om LAGO Kortrijk Weide te redden. Er 
werd een tankwagencircuit ingesteld voor de aanvoer van water. Het dak en het gebouw 
werden continu gekoeld met waterstralen om instortingsgevaar tegen te gaan. Na anderhalf 
uur was de brand onder controle.  

LAGO en S&R Group willen alle hulpdiensten bedanken voor deze snelle en moedige 
interventie. Een speciale dank aan de getuigen die tijdig alarm sloegen en aan de stad Kortrijk, 
zijn inwoners en inwoners van de omliggende gemeentes voor de nauwe en positieve 
samenwerking. 
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Achter LAGO staat een hecht  team dat alles in het werk stelt om snel vooruitgang te boeken. 
Er werd een concreet actieplan uitgewerkt zodat iedereen zo snel mogelijk kan komen 
genieten van het beloofde zwemplezier in LAGO Kortrijk Weide.  

De eerste prioriteit binnen dit plan is het comfort van omwonenden. De polyesterresten die 
na de brand neerdwarrelden in de omliggende omgeving werden zo snel mogelijk 
verwijderd. Het LAGO-personeel werd ingeschakeld om de gemeentelijke zwembaden 
Lagaeplein en Mimosa te openen zodat Kortrijkzanen hun dagelijkse zwembeurt niet hoeven 
te missen.  

Op vrijdag, de 3e dag na het incident en na de toestemming van het parket, werden de 
opkuiswerken van het dak en van de glijbaantoren aangevangen.  

Momenteel ligt de focus voornamelijk op de poetswerken in het 50m topsportbad met als 
doel de opening van een volledig waterdicht zwembad op zaterdag 9 maart. Sportieve 
zwemmers kunnen er hun dagelijkse baantjes komen trekken. Tijdens familiemomenten 
wordt het sportbad recreatief aangekleed met interactieve speelelementen, 
hindernissenparcours, bootjes, … Waterpret voor elke leeftijd!  

Baantjes trekken in het sportbad kan voor Kotrijkzanen al vanaf 1,25 euro per beurt. Om het 
leed wat te verzachten krijgen sportzwemmers een korting van 1,00 euro bij consumptie in 
het Rest-eau-café. Deze eetgelegenheid binnen het gebouw, is dankzij de snelle interventie 
nog volledig intact en zal gelijktijdig met het sportbad operationeel zijn.  

Het recreatiebad zal pas openen in een volgend stadium. Er wordt gehoopt om de kinderen 
vanaf de paasvakantie te verwelkomen in de spetterende kinderwereld. Ook het gofslagbad 
en de wellnesszone met warme lagune, hamam, bio- en zoutsauna zouden dan geopend 
worden. In deze fase zal ook de langste wildwaterbaan van de Benelux gelanceerd worden. 
Een spetterende tocht van 160 m door kolkend water. De opening van het subtropisch 
zwemparadijs zal gepaard gaan met de nodige acties om het gemis van de glijbanen even te 
doen vergeten. Met een voordelige familiepas kom je uitzonderlijk al vanaf 4.90 euro 
genieten van al dit waterpret.  

LAGO Kortrijk Weide stelt alles in het werk om zo snel mogelijk de langste glijbaanervaring in 
België te lanceren. De glijbanen worden op maakt gemaakt en hebben een langere 
productietijd, daarnaast moet er ook weer voor langere tijd een grote kraan voorzien worden. 
LAGO streeft er naar om voor het begin van de zomervakantie al  2 glijbanen in gebruik te 
nemen. De andere 3 glijbanen volgen dan voor de herfstvakantie. 

Zoals gebruikelijk worden alle glijbanen voor opening voor het grote publiek gekeurd door 
keuringsorganisme TÜV. Zij onderwerpen het glijbaanplezier aan een strenge, 
gestandaardiseerde keuring. Naar aanloop van de exploitatiefase werd een specifiek 
veiligheidsplan opgesteld met veiligheidscoördinator Guido Van Pellicom. LAGO Kortrijk 
Weide biedt voor alle bezoekers een veilige omgeving. 
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Noot voor de redactie: 

Wens je meer high res-beelden? Wil je graag de opening meemaken of het nieuwe aanbod komen 
uittesten?  
Wend je tot onderstaande contactpersonen en wij zorgen er graag voor! 

• Lore Walravens, Marketing Manager LAGO

0498 258 458,  lore.walravens@lago.be

• Elewin Werbrouck, Centrummanager LAGO Kortrijk Weide – LAGO CLUB Zwevegem FIT.

0468 11 03 60,  elewin.werbrouck@lago.be
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