
HET BELANG VAN LIMBURG
ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 MEI 20186 NIEUWS

stedelijke buurt en kiest uitdruk-
kelijk voor de Demerstad.

Betere ligging
Limburg telt twee beachbars: Ipa-
nema aan de Hasseltse Versuz en 
Baouzza. “Wij hebben een heel 
ander publiek, wat ouder ook”,
licht Vanhoyland toe. “We zijn
vier jaar op 500 meter van Ipane-
ma buren geweest in de beste ver-
standhouding. Dat we nu naar 

Bilzen komen, heeft daarmee
niets te maken. Diepenbeek vindt
het jammer dat we vertrekken, 
maar met de uitbreidingsplannen
op de universiteitscampus zaten
we gevangen. Als je dichtbij een
stad als Hasselt zit, ligt een evene-
ment met al die omwonenden
toch altijd wat moeilijker. Terwijl 
we ons in Bilzen juist heel welkom
voelen. Hier voel ik dynamiek.
Bilzen ligt strategisch ook beter: 
tussen Maastricht, Genk, Hasselt
en Tongeren. Met veel bedrijven 
in de onmiddellijke buurt. Profes-
sionelen zijn net ons publiek.”

Veel ambitie
Bilzen heeft ook zijn muzikale erf-
goed. En is bovendien altijd een 
uitgaanscentrum geweest. Ook
die traditie sprak Vanhoyland 
aan. “Wij hebben contact gezocht
met Bilzen. Vanaf de eerste verga-
dering eind december klikte het. 
Natuurlijk hebben we een goeie 
locatie moeten zoeken. Dat komt 
erop neer dat we niet te dicht bij 
een woonkern mogen komen en
ook niet te dicht bij natuur. Deze
locatie is perfect.” 

Elk jaar lokt Baouzza tussen de 
70.000 en 85.000 bezoekers. Van-
hoyland: “Ik ga hier onze limiet 
niet verlagen. Integendeel. Mis-
schien dat we aan de Hasseltse 
kant een beetje publiek zullen ver-
liezen, maar dat winnen we aan de
andere kant zeker bij. Zeker met
Maastricht dat zoveel dichterbij
ligt. Hoewel ik betwijfel of we veel
mensen uit het Hasseltse zullen
verliezen. Uit pure nieuwsgierig-
heid komen die zeker een keer kij-
ken. Wij hebben trouwens onze 
normen. Het moet goed zijn. Het
moet af zijn. Architect Vittorio Si-
moni heeft het eens treffend ge-
zegd: ‘Als ik bij jullie kom, lijkt het
alsof ik in Italië ben’. Het enige
wat we nodig hebben, is een goeie
zomer. Voor de rest zorgen we
zelf.”

Chill
Star Events huurt het braaklig-
gende perceel voor 8.000 euro van
De Vlaamse Waterweg. De infra-
structuur op een oppervlakte van
70.000 m² moet, inclusief  zwem-
bad, afbreekbaar zijn. “Door die
tijdelijkheid zijn er geen installa-

ties die vergunningsplichtig zijn”,
zegt burgemeester Frieda Bre-
poels, die zeer te spreken is over de
komst van Baouzza. “Hier zullen
ook twaalf mensen voltijds kun-
nen werken.” 
Ook schepenen Bruno Steegen en
Griet Mebis zijn blij: “Dit is uit-
stekende citymarketing.  We ho-
pen op een leuke wisselwerking 
met het centrum van Bilzen.”
Steegen benadrukt dat het maxi-
male geluidsniveau van 85 deci-
bels op een industrieterrein met 
geen bewoning in de buurt geen 
geluidsoverlast veroorzaakt. “85 
decibel is trouwens minder dan 
wat toegelaten is op een doorsnee
fuif.” 
De onmiddellijke buren van Ba-
ouzza zijn deze zomer een filiaal
van Carglass, een Bruno’s Food-
center, Belrons Europees distribu-
tiecentrum voor autoruiten, een
VDAB-opleidingscentrum en 
zoevende windmolens. Vanhoy-
land: “De bedrijven in de buurt 
hebben al laten weten dat ze het
chill vinden dat wij hier tijdens de
zomer zijn.”      

BAOUZZA 
kiest voor 
Bilzen
Populaire beachbar verkiest 
Demerstad boven het Hasseltse
BILZEN - Baouzza verhuist van de universiteitscampus in Diepenbeek 
naar Bilzen. De beachbar komt voor de zomer van 2018 op een perceel 
van industrieterrein Genk-Zuid, aan de Munsterbilzense Calvarieberg 
vlakbij de Taunusweg. Baouzza mikt tussen 1 juni en 16 september op 
85.000 bezoekers.

Jan BEX

Het Houthalense bedrijf Star
Events van zaakvoerder Kris
Vanhoyland (51) investeert 
350.000 euro in beachbar Baouz-
za. Dit jaar wordt de bar voor de 
zesde keer georganiseerd. Eerst 
was er een stek in Hasselt, dan
volgde vier jaar de universiteits-
campus in Diepenbeek, niet ver 
van Godsheide, en nu vestigt het 
hippe zomerevenement zich in
Bilzen. Baouzza verlaat de hoofd-

Baouzza gaat zijn zesde jaar in. Na Hasselt en Diepenbeek trekt de beachbar nu naar Bilzen. FOTO DICK DEMEY

Zwembaden zijn wettelijk ver-
plicht redders aan te stellen die 
in het bezit zijn van het attest 
basisredder, of voor grotere
zwembaden zelfs het attest ho-
ger redder. Die hoger verwijst
naar de stoel van waar ze de 
zwemmers in de gaten houden.
Maar de nood aan redders is 

blijkbaar zo hoog dat zwembaden
soms noodgedwongen moeten 
dichtblijven omdat ze geen gewet-
tigd toezichter hebben. Een 
zwembad vroeger openen omdat
het al vroeg in het seizoen even
hoogzomer wordt, is dus al hele-
maal niet vanzelfsprekend.
“Redder is een knelpuntberoep en
studenten zijn niet altijd beschik-
baar vanwege examenperiodes of
studies”, zegt Peter-Jan Kunnen
van de Wouterbron, een natuur-
vijver in Opoeteren die zondag 
wel de deuren opent. 
“Jongeren lopen niet meer warm 
voor het vak, omdat de theoreti-
sche en fysieke proeven zwaar en 
duur zijn. De hele opleiding kost
230 euro, en daarna kun je 12 tot 
15 euro per uur verdienen. Op

zonnige zomerdagen moeten red-
ders altijd werken en als er een 
slechte zomer is, verdienen ze wei-
nig of niets. Bovendien moeten ze
zich ieder jaar bijscholen. Dan 
kiezen ze liever voor een vakantie-
job die meer zekerheid geeft.”

Jobdate
In Limburg staan er  op dit mo-
ment 33 jobs voor redder geaffi-
cheerd op de site van de VDAB.
De Vlaamse arbeidsbemiddelaar 
houdt daarom op 18 mei een job-
date in het competentiecentrum in
Genk. Op 24 mei is er ook een in-
fosessie om werkzoekenden naar 
het zwembad te lokken om zo het
tekort aan beroepsredders weg te 
werken. Die opleiding start in de
zomer en duurt 64 uur. (malu) X Voor meer info: erika.haubrechts@vdab.be

Nood aan redders in Limburgse zwembaden
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HASSELT  - Verschillende Lim-
burgse zwembaduitbaters ma-
ken zich klaar voor een paar 
zonnige dagen, met temperatu-
ren die vanaf zondag oplopen 
tot 24 graden en zelfs 27 gra-
den op maandag en dinsdag. 
Maar een zwembad openen 
buiten het seizoen is niet altijd 
simpel omdat redder een knel-
puntberoep is.

Op dit braakliggend terrein in Bilzen moet een beachbar verrijzen.  FOTO 
TOM PALMAERS


