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Brussel, 7 maart 2021 
 

 

Je zwembad goed onderhouden is essentieel! 
 
 

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de zwembadsector een 
grote groei gekend. De Belgen gunnen zichzelf massaal het plezier 
van een zwembad waardoor de orderboeken van de zwembad-
bouwers goed vol zitten. Toch is de sector ongerust. De keuze 
voor de juiste zwembadbouwer is er geen die licht opgenomen 
mag worden. Een goede service na verkoop is belangrijk en die 
biedt niet iedereen aan. 
 

“Veel Belgen willen zichzelf een plezier doen en kiezen voor de aanleg van een zwembad”, 
verklaart Algemeen Directeur Patrice Dresse. “De sector doet het goed en blijft op koers.” 
 
 

Jaar Aantal nieuw aangelegde privézwembaden door 
bouwbedrijven 

2015 2050 

2016 2150 

2017 2150 

2018 2400 

2019 3050 

2020  4050  
2021 (extrapolatie) 4500 

 
Met de zomer in aantocht overwegen veel Belgen nog om een zwembad te laten plaatsen in 
hun gezellige nestje. De Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers” en de Belgian 
Swimming Pool Association (BSPA) willen wel benadrukken dat een zwembad aanleggen 
een serieus proces is dat vraagt om het nodige vakmanschap. Haast en spoed is zelden 
goed… 
 
Vergeet niet dat de aanleg van een zwembad een rendabele investering is. Een zwembad 
dat goed geplaatst is en onderhouden wordt, betekent altijd een meerwaarde voor een huis. 
Dat betekent echter ook dat een zwembad dat niet goed geplaatst is en slecht onderhouden 
wordt een consument zuur kan opbreken.  
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Een buitenzwembad kost gemiddeld tussen de 50 000 en 65 000 euro. Natuurlijk moet er 
daarnaast ook nog een budget voorzien worden voor het jaarlijkse onderhoud dat 
noodzakelijk is voor een goede werking van het zwembad en voor de veiligheid.  
 
Wat de installatie van nieuwe zwembaden betreft, blijven kuipzwembaden erg populair bij 
nieuwe klanten (goed voor 58% van de verkoop), gevolgd door betonnen zwembaden (28%). 
Zwembaden uit inox, hout en PPC (14%) hinken achterop in het klassement. 
 
Deze extreme stijging van de bouw van zwembaden blijft niet zonder gevolgen. Vele Belgen 
doen immers een beroep op de zwembadbouwers voor eventuele renovaties of het 
onderhoud van hun zwembad. Het komt spijtig genoeg nog steeds voor dat zwembaden 
slecht onderhouden worden. Het is daarom belangrijk om meteen een weloverwogen 
beslissing te maken en zo later onaangename verrassingen te vermijden. Doe een beroep 
op een erkende aannemer met ervaring, dan kunt u op een vlekkeloze installatie rekenen. 
 
 
Contact  
 
Patrice Dresse 
patrice.dresse@confederatiebouw.be    
Algemeen Directeur 
Gsm. : 0497 47 65 40 
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