
Monoblok zwembaden

De orderboeken van de Algemene 
Aannemers van “Zwembadbouwers” zijn 
goed gevuld. Het zwembad is familiaal, 
sportief, recreatief, toegankelijk,  
democratisch, verfrissend, feestelijk, ...  
Onze landgenoten tonen steeds meer  
belangstelling om een duik te nemen in  
hun tuin. Een evolutie die vraagt om  
‘intelligente’ zwembaden die in staat zijn  
om de consument te ontlasten van het  
grootste onderhoud. LPW Pools, dat  
zo’n zevenhonderd zwembaden per jaar  
installeert, bevestigt deze trend. In  
gesprek met Guillaume de Troostembergh, 
Directeur van LPW Pools.
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LPW POOLS is sinds de jaren zestig actief op de zwembad-
markt en de afgelopen dertig jaar heeft het bedrijf een sterke 
groei gekend in de zwembadsector. Het zwembad, ooit 
beschouwd als een luxeproduct, is nu veel toegankelijker 
geworden voor de middenklasse. De droom is dus bereik-
baarder geworden en de banken zijn vaak zeer flexibel ten 
aanzien van de verschillende soorten hypothecaire leningen 
die kunnen worden aangegaan. 

De laatste vier jaar heeft de zwembadmarkt een indruk-
wekkende stijging gekend. De afgelopen drie hete zomers 
hebben de laatste twijfelaars aangezet om de sprong toch 
te wagen. De lage rentevoeten hebben ook een verschil 
gemaakt in de vergelijking, omdat veel klanten liever in 
onroerend goed investeren. 

Er zijn twee grote families van zwembaden, de traditionele 
betonnen zwembaden die in de tuin worden ingebouwd 
en de geprefabriceerde monoblok zwembaden, waarover 
Guillaume de Troostembergh van LPW POOLS ons graag 
meer wilde vertellen.

De zwembadbouwsector 
is in volle groei!

Guillaume de Troostembergh,  
Directeur van LPW POOLS



Monoblok zwembaden

Configuratie van een Smart Pool
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Het monoblok zwembad is een groeiende 
markt. Wat zijn de specifieke kenmerken?
In 2000 had het monoblok zwembad niet eens een markt-
aandeel van 10%. Vandaag is dit meer dan 50% en wordt 
het niet meer beschouwd als ‘goedkoop’, zoals destijds het 
geval was. Het biedt vele voordelen voor zowel de klant 
als de installateur. Het is zeer snel te installeren want een  
monoblok zwembad wordt in minder dan een week gele-
verd. Het heeft ook een zeer lange levensduur. Hierbij is het 
belangrijk om te weten dat een monoblok zwembad zo’n 
zestig jaar kan meegaan zonder dat het gerenoveerd moet 
worden. Onze processen zijn geïndustrialiseerd. De bouw 
vindt plaats in een fabriek en niet in de tuin van de klant. 
Dit betekent dat we een meer constante kwaliteit bereiken.  
Tot slot is een monoblok zwembad volledig waterdicht en 
zeer onderhoudsvriendelijk. 

Betonnen zwembaden bieden ook voordelen. Ze zijn flexi-
beler en laten de klant toe om minder beperkt te zijn in 
zijn keuzes dan wanneer hij een zwembad uit een catalogus 
moet kiezen. Een hotel, bijvoorbeeld, dat een specifieke 
vormgeving van zijn zwembad wil, doet er goed aan om te 
kiezen voor een model in beton. Ik denk dat beide soorten 
zwembaden doeltreffend naast elkaar kunnen bestaan.

Is de uitvoeringstermijn voor een monoblok 
zwembad efficiënt?
De uitvoeringstermijn is afhankelijk van de installateur. 
De snelste bedrijven zullen in drie dagen een ready-to-dive 
zwembad afleveren, terwijl de langzaamste tien dagen nodig 
zullen hebben. Het werk wordt in de fabriek uitgevoerd, 
dus 90% van het zwembad is klaar voor de levering in 
de tuin. Het enige dat nog moet gebeuren, is het graven 
van een kuil. Dankzij de uitvoeringssnelheid en het fa-
briekswerk zijn wij niet afhankelijk van mogelijke files of  
weersomstandigheden. Het budget dat bij aanvang wordt 
berekend is het definitieve budget en er zijn geen andere, te 
verwachten kosten.

Volgens een onderzoek dat in 2019 door het markt- 
onderzoeksbureau Incidence is uitgevoerd, heeft 87% van de 
236 deelnemers aangegeven dat hun monoblok zwembad 
binnen de gestelde termijn is afgeleverd. 8% verklaarde 
een lichte overschrijding van de termijn en 5% een grote 
overschrijding. 

De Smart Pool, een haalbaar doel?
Als we het hebben over een volautomatische en  
onafhankelijke Smart Pool, dan is het antwoord nee. Een 
zwembad bevindt zich buiten, in de wind, in de regen, enz. 
Het is een utopie om te denken dat het op een dag volledig 
onderhoudsvrij zal kunnen zijn.

Natuurlijk is de technologie geëvolueerd en vandaag vereist 
een zwembad veel minder onderhoud omdat veel dingen 

Levering van een monoblok zwembad

geautomatiseerd zijn. Zo zijn er tientallen mobiele apps die 
het mogelijk maken om uw zwembad op afstand te beheren. 
Men kan de pH en het chloor in real time raadplegen en een 
waarschuwingsbericht ontvangen wanneer er een probleem 
is. U kunt ook de temperatuur aanpassen, de verlichting 
aan- en uit zetten, enz. Dit alles bestaat, het is geperfecti-
oneerd en het is sterk ontwikkeld in de afgelopen vijf jaar. 

Tegenwoordig heeft ongeveer 60% van de zwembaden 
een automatische behandeling, die op alle modellen  
geïnstalleerd kan worden. We hoeven niet eens meer de pH 
of het chloor aan te passen, want dat gaat vanzelf. Alles is 
ontworpen voor het minst mogelijke onderhoud. Er zijn 
zelfs zwembadrobots, die automatisch kunnen stofzuigen. 
Daarnaast reinigt de backwash zelfstandig de zandfilters, 
waar het vuil wordt opgeslagen. 

Hoe zit het met het energieverbruik?
Er is veel moeite gedaan om zwembaden zuiniger te ma-
ken. De verwarming is bijvoorbeeld veel efficiënter omdat 
deze wordt uitgevoerd door warmtepompen met een vari-
abel debiet, dankzij een omvormer. Hierdoor kunnen de  
warmtepompen hun snelheid aanpassen aan externe para-
meters. Dit verbruikt veel minder energie dan een traditio-
neel systeem, of het nu gaat om stookolie of gasverwarming. 
De filterpompen zijn ook veel efficiënter geworden, ze 
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draaien niet meer continu op 100% van hun capaciteit en 
passen zich aan om minder te verbruiken, met een beter 
rendement. Dankzij deze technologieën zijn de onderhouds-
kosten veel lager. Terwijl die destijds tussen drieduizend 
euro en vijfduizend euro per jaar bedroegen, bedragen ze nu 
honderd euro tot tweehonderd euro per maand. De prijzen 
zijn met de helft, zelfs tot vijf maal, verminderd! 

Is de veiligheid van onze zwembaden  
verzekerd?
In België is er helaas geen verplichte veiligheidsnorm, terwijl 
dat in Frankrijk wel het geval is met de NF P90-308 norm, 
die betrekking heeft op de veiligheid van zwembaden. Om 
aan deze norm te voldoen, moet men over één van deze drie 
veiligheidsmiddelen beschikken:

1. Een automatisch veiligheidsrolluik (niet alle rolluiken 
 zijn gecertificeerd voor de norm). Dit is de meest doel- 
 treffende manier, als het van goede kwaliteit is, is er geen 
 risico.

2. Een alarm op het zwembad (dit is de goedkoopste en 
 gemakkelijkste manier). Het probleem is dat het soms 
  afgaat wanneer de eigenaars aan het zwemmen zijn, zodat 
 ze het uiteindelijk uitzetten en vergeten om het weer te 
 activeren.

3. Een hek rond het zwembad.

Ongelukken gebeuren meestal als kinderen alleen zwem-
men en de ouders niet in het water zijn. Je moet alert zijn en 
mag nooit vergeten het veiligheidsrolluik te sluiten.

Is een opleiding van aannemers noodzakelijk?
Momenteel is er in België geen opleiding tot zwembad- 
specialist. Dit is een probleem, want er is een groot tekort 
aan arbeidskrachten op de zwembadmarkt. Wij zijn op zoek 
naar technici, mensen uit de bouwsector, koelspecialisten, 
elektriciens, verwarmingsinstallateurs, enz. maar dit type 
profiel is steeds moeilijker te vinden.

Samen met Faba en de Confederatie Bouw, zijn wij grote 
voorstanders van een opleiding. We zouden er graag een 
willen creëren, zoals die nu al bestaat in Frankrijk. Velen 
profileren zich als zwembadbouwer omdat ze zien dat de 
markt erg vruchtbaar is en besluiten dus om zich op deze 
markt te begeven. Het zwembad is niet alleen ruwbouw, het 
vereist ook technische kennis. Opleiding is noodzakelijk, 
want tegenwoordig moet je in de praktijk leren om je te 
specialiseren. •
U kunt alle info over de Groepering van Algemene Aannemers van “Zwem-
badbouwers” terugvinden op de website: 

www.zwembad-bouwers.be.
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