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De tijd dat een privé-zwembad uitsluitend voor
de happy few voorbestemd was, is voorbij. Nu het
spaarboekje niets meer opbrengt, investeren we
liever in extra meerwaarde van ons huis. Een
verwarmd zwembad is ook betaalbaar geworden. Voor 25.000 euro heb je er een. Installateurs
van zwembaden vind je op Batibouw in hal 1.
LAURENCE MACHIELS

Voor 25.000 euro
je verwarmd zwembad
Het liefst gemetst
Voorgevormde zwembaden of
‘monobloks’ uit composietmateriaal zijn de snelste weg naar een
eigen zwembad. Ze worden op
maat in de fabriek gegoten en in
één stuk in je tuin geplaatst. Helaas ben je wel gebonden aan
vaste maten en moet je, in een

De grootste extra
kost is de afdekking
van het water tegen
de afkoeling. Want
90% van de warmte
verdwijnt via het
wateroppervlak

beton, wat duurder is maar wel
meteen een volledig waterdichte kuip oplevert.
De meest courante afwerking is
er een met gewapende zwembadfolie, die ter plaatse op maat
wordt dichtgelast. Je moet dit
werk wel uitbesteden aan een
specialist (zoals www.zwembadfolies.be) maar het houdt dan
ook wel 30 tot 40 jaar lang. Je
hebt de folie in tal van kleuren;
antraciet en wit zijn het populairst. Kies liever niet voor liner,
een ongewapende dunne folie.
Die moet je na 15 jaar vervangen.
Tegels of mozaïek staan prachtig
maar drijven het kostenplaatje
de hoogte in en vergen ook meer
onderhoud.

Water van 28°
Bij je zwembad hoort een verwarmingssysteem. Want met
een zwembad zonder verwarming geniet je maar van een heel
kort zwemseizoen. Een warmtepomp is het meest aangewezen
om het water te verwarmen. Reken op gemiddeld 4.000 euro
voor de installatie en een jaarlijkse elektriciteitskost van zo'n
1.000 euro. Met een goede afdekking zwem je daarmee wel
van mei tot eind september in
water van 28° C.

Zonnecollectoren — buizen op
het dak waarlangs het water
door de zon opwarmt — zijn
goedkoper, maar je hebt er wel
de ruimte voor nodig, minstens
dezelfde oppervlakte als je
zwembad. Het systeem is ook
volledig afhankelijk van de zon;
zeker vroeg in de lente of laat in
de herfst krijg je er je zwembad
moeilijk mee opgewarmd. Zie
het eerder als bijverwarming.

Afdekking
De grootste extra kost voor je
zwembad ligt hem wellicht nog
in de afdekking van het water,
tegen de afkoeling. 90% van de
warmte verdwijnt immers via
het wateroppervlak. Het meest
courant is een automatisch rolluik met lamellen (extra kost:
10.000 euro), wat tegelijk ook als
beveiliging dient, in het geval
van kleine kinderen of huisdieren bijvoorbeeld. Het interessantst zijn solarlamellen die het
water tot 8°C extra verwarmen.
Maar de kostprijs is ook navenant: reken op 1.000 euro meer.
De goedkoopste oplossing is een
dekzeil met noppen, wat het water al behoorlijk isoleert. Je moet
het wel zelf oprollen, maar je betaalt ook maar 10 euro per m².
Ideaal om mee te starten.

TREND:personal assistant
tuin met hoge waterstand, een
extra drainage voorzien. Het
grondwater zou de kuip omhoog
kunnen duwen, en zo barstjes
(en lekken) veroorzaken. Investeer liever wat meer, en kies voor
een duurzaam, gemetst zwembad, met een bodem van gewapend beton. Dat gaat langer mee.
Soms worden de wanden helemaal bekist en volgegoten met

Tien tot vijftien procent van alle zwembadeigenaars bouwen
hun zwembad (deels) zelf.Wie een beetje een Handige Harry is,
kan zo tot 10.000 euro uitsparen. Maar ook wie minder technisch
onderlegd is, kan zelf aan de slag, met de begeleiding van een
professional. Jeffrey Anthuenis uit Lochristi is zo’n ‘persoonlijke
assistent’. Hij levert je een zelfbouwpakket en gedetailleerde
plannen (in 3D) met alle technische specificaties.Waar nodig
toont hij hoe het moet, en assisteert hij op de werf. Jij doet zoveel
als je zelf wilt en kunt. «Wie een beetje handig is, kan zeker tot de
helft van de werken zelf uitvoeren», zegt Jeffrey.
www.zwembadbutler.be

Nieuw
• SUPERZUINIGE WARMTEPOMP
De gloednieuwe Inverter+ staat voor
een nieuwe generatie zwembadwarmtepompen. Ze is niet alleen een
pak efficiënter en stiller, ze verbruikt
ook beduidend minder stroom, voor
meer rendement — tot 70% meer.Het
is de eerste warmtepomp voor zwembaden met een A-label. Ze kost zo’n
500 euro meer dan een klassieke
warmtepomp (gemiddeld 4.500
euro), maar die meerkost heb je al na
twee jaar teruggewonnen. Meer info
via je zwembadbouwer.
• PERFORMANTERE FILTER
De kwaliteit en de helderheid van het
water zijn cruciaal voor je zwembad.
Doorgaans wordt het water gezuiverd
met een filter gevuld met kwartszand
of geslepen glas die het vuil tegenhoudt.Daarnaast wordt chloor toegevoegd als ontsmetter.Het nieuwe Dryden Aqua Integrated System (DAISY)
levert dank zij revolutionaire technologie drinkwaterkwaliteit met een minimum aan chloor. De weinige chloor
die nog nodig is, wordt automatisch
toegediend. Meer info en prijzen via
www.zwembadbutler.be.

• STRAKKE OVERDEKKING
Abrisud pakt op Batibouw uit met
een strakke, vlakke zwembadoverdekking, voor absolute veiligheid. De
brede modules schuiven manueel of
automatisch over het zwembad, en
isoleren de warmte van het water. De
overkapping is maatwerk.Ter indicatie: voor een bad van 6,30 m bij 4,30 m
moet je op ongeveer 7.000 euro rekenen.
www.abrisud.be
Batibouw Stand: 01-317
• ALL-IN ZWEMBAD
La Plage, zo heet het nieuwe all-in
zwembad van LPW Ceramic Pools,
met een unieke eerste, 80 cm brede
trede die het zwembad een hoog
strandgevoel geeft. Dit rechthoekig
keramisch monoblokzwembad van
9 m bij 4 m en 1,50 m diep kan in vijf
dagen worden geplaatst. Beschikbaar in drie kleuren en twee afwerkingsgraden, respectievelijk met 20
en 30 jaar garantie. Inclusief automatisch filtersysteem.Vanaf 42.930 euro,
geplaatst, zonder verwarming.
www.lpw.be
Batibouw Stand: 01-311
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Naar schatting komen er elk jaar
zo'n 2.000 volwaardige zwembaden bij. En dat heeft ook veel
te maken met de democratische
prijzen. Een volwaardig zwembad van 8 bij 4 meter met verwarmingsinstallatie wordt vandaag voor 25.000 à 30.000 euro
opgeleverd (excl. grondwerken).
Voer je de werken (deels) zelf uit,
dan bespaar je tot 10.000 euro.

