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genweonsaf Tuinar
chitecten BartHaver
kamp enPieterCroes
kennen we als experts die de vinger aan
depols hebben voor evoluties op tuinge
bied Naar klassieke vijvers zoals die in

ten ea filtersubstraat Vóór het water in
de filter komt wordt het bestraald door
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een uv c lamp Die geeft een voorbehan
deling aan de kleine zweefalgen zodat
dietochdoordefilterkunnenworden
opgenomen en afgevoerd Zweefalgen

dejaren tachtig en negentig is ernauwe

kleuren hetwater groen Door dejuiste

lijksnogvraag Sommigeklantenwillen
hun vijver zelfs weg zegt Croes Maar

verhouding van pomp filter en uv c ap
paraat lcrijgje een glasheldere vijver

zwemvijvers zijn wel populair Wie een
vijver laat aanleggen wil er zelf ook in

Specifiekvooramfibieënmoetdevij
ver ondiep zijn langs de noord en de

Onder impuls van toptuiniers zoals

oosten gaat Van Opstal verder Zorg
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de tuincentra vanlntratuin klopten we

heden als voor een gewone vijver een

goede sterke folie bijvoorbeeld van
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Firestone EPDM Die is duurzaam en

rekbaar en laat zich gemakkelijk leggen
Om het water te zuiveren voorzieje best
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kruid dotterbloemen en gele lis en

afdeksysteem nodig Daardoor verliest

dat hij minder onderhoud vraagt en

drijfplanten zoals kikkerbeet en krab

hij wel snellerwarmte en is hij minder

ook in de winter mooi oogt

benscheer maar kijk wel goed uit voor
woekerplanten Zet geen vissen in de
amfibieënpoel Die eten de larven en de

geschikt voor wie per se in 28 graden wil
zwemmen De watertemperatuur loopt
s zomers gemiddeld op tot 25 graden

Een zwemvijver heeft als voordeel
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Een voordeel is dan weer de zuiverheid
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Hierboven prefab zwembad van
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i t
en de zachtheid van het water Je zwemt

nieuwkomer op de markt C pools

immers in drinkwater en dat is onver

vanaf 35 000 euro maar exclusief

gelijkbaar met het gemiddelde chloor
bad Geen irritaties aan de ogen geen
uitgedroogde huid nadien
Aan Griet Cools zaakvoerster bij het
tuinaanlegbedrijfCools en pionier op
het vlak van zwemvijvers in Vlaanderen

zwembadcover en filter

Cube is beschikbaar

snoeien De kostprijs kanje vergelijken
met een ldassiek zwembad Reken dus
op ongeveer 35 000 euro

vroegen we wat er nieuw is De con

structie wordt steeds beter maar op zich

HYBRIDE BAD

veranderde er in de loop derjaren niets
aan het principe Je kan de zwemvijver

De tuinaanlegfirma t Groene Plan uit
Herenthout ontwikkelde een meng

nuwel verwarmen met een zonnecollec

vorm van zwembad en zwemvijver het

tor ofeen warmtepomp Wij werken met

hybride bad Kris Buggenhout is de tuin

een zwarte folie omdat die de warmte
aantrekt Aan het formaat van een

architect van dienst Een zwemvijver
kanje moeilijk opwarmen en het water
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Het krijgt nog een nabehandeling met

inhetvoorjaarentweekeerperjaar

wikkeld natuurlijk systeem waarmee

houd is eenvoudig één keer stofzuigen

ÉftfeJÉM

MWM
jüTJlH

ïj
1

4

V

x
V

eenuv filter enmet een door ons ont

Auxipress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 info@auxipress.be www.auxipress.be

si

flS

1 l

1

t
Page 5 / 7

TWO CENTS
LPW  COVREX EMAIL
24369

Nest (nl)
01.06.2015

Een hybride bad zoals dit van
t Groene Plan wordt meestal
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De keuze voor een zwemvijver of een
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zwembadwordtmeebepaalddoorje
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persoonlijkheid Dat merkt Christel Ver
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prefabbad is voor snelle oflate beslis
sers Voordeelis datje zelfniet meer
hoeft na te denken over ergonomie en
waterafvoer het bad is kant en klaar
zegt Vermaelen Het nadeel is datje ge
bondenbent aan de standaardafmetin
gen Het is ook een groot object om in
een tuin te krijgen en daardoor minder
geschikt voor stadstuinen De kleuren
evolueerden tij dens de laatstejaren
Licht of donkergrij ze folie levert een
groen bad op en dat wordt veel ge
vraagd Door het vijvereffect is ook de

zwarte folie in opmars
Prefabbaden zijn makkelijk te onder
houden en goedkoper dan maatwerk

Met rolluik en filter starten de prij zen
vanaf 40 000 euro Het duurste bad kost
70 000 euro Voor kleinere tuinen en
sportieve zwemmers is er vandaag ook
een gamma van minipools met tegen
stroom
LEUK RAN DGEBEUREN
Het laatste woord over zwembaden is
voor Bavo Nachtergaele directeur van de
zwembadafdeling van WillyNaessens

De laatstejaren evolueerde de zwem
badsector naar een totaalplaatje Bij het
zwembad van vandaag horen ook een
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poolhouse wellness en een buitenkeu
ken Mensen willen zich thuis ontspan
nen en hun tuin daar optimaal voor
inrichten
Er bestaan nu ook zwembaden met
een beweegbare bodem vervolgt hij
De ene dag heb je veel plaats om een
leuk tuinfeest te organiseren de andere
dag kan de bodem naar beneden en komt
er een zwembad tevoorschijn Voor een
bad op maat betaal je minstens 35 000

euro maar bij ons is de sky the limit
Verkoopinfo zie p 138
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