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1. De Vergunning
Geen bouwvergunning nodig als :

- het zwembad niet groter dan 80 vierkante meter 
- niet hoger dan anderhalve meter (met inbegrip van afdekking)
- niet in de voortuin
- volledig binnen 30 meter van de woning
- niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied 
- niet in een oeverzone of in de 5 meter brede strook vanaf een 
waterloop.

Opgelet: dit geldt niet als:
• ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere plannen, van aanleg 
• voorschriften van verkavelingsvergunningen.

http://www.bouwenenwonen.be/ of http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14464
bouwenenwonen-uw_profiel-burger-particulier-particulieren_algemeen.html
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2 Uitgraven van het gat

• Principe: Betonplaat zo sterk als de fundering van het huis
• Meestal 25 - 30 cm dikke betonplaat
• Betonplaat 15 - 30 cm groter dan buitenmaten zwembad
• Meestal 1 betonnet 8 - 10 mm
• Drainering niet noodzakelijk voor zwembad, wel voor veilig 

leegmaken bij hoge grondwaterstand
• Diepte van de put goed berekenen
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2 Uitgraven van het gat: hoe diep uitgraven?

Gewapend eton – 25 – 30 cm
(bewapening met betonleverancier 
bespreken – hangt af van 
ondergrond).

Chape – 5 cm OF isolatie 2 cm

Boordsteen 3 tot 5,5 cm

Boordsteen 2,5 tot 4 cm

Extra beton
20-30cm Muur verankeren met

Betonijzer.

Afstand onderkant boordsteen
Tot waterrand = 14 cm

Zorg dat het zwembad iets hoger ligt dan de omgeving!
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3 Fundering - Bodemput
Voor de bodemput  moet je een flexibele darm diameter 5 cm onder de 
funderingen leggen. Het middelpunt van die darm moet 11cm onder het 
uiteindelijke vloeroppervlakte van het zwembad liggen.
Op de plaats waar de bodemuitlaat zal komen, zet je een kist zodat rond
de bodemuitlaat nog geen beton gegoten is. De kist moet minstens
25 x 50 cm groot zijn. Op die manier kan je de bodemuitlaat
vastplakken aan de flexibele darm, en hou
je wat speling over om
later de bodemuitlaat
perfect op de uiteindelijke
hoogte van de zwembadbodem
in te betoneren.

11 cm
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Uitsparing toekomstige bodemput

Flexibele
Darm Ø50

25 x 50 cm

Zwembad Bogaerts
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Intermezzo – Flexibele darm

• Ondergronds : Flexibele darm gebruiken
– Pas zich aan bij lichte grondverzakking
– Is vorstvrij
– Geen onnodige verbindingen te maken : in 1 stuk 

van inbouwstuk naar bovengrondse aansluiting
– Werkt sneller
– OPGEPAST : Alleen hoge druk PVC lijm gebruiken.
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4. De Muren

• De onderkant van de muren krijgen de 
zijwaartse kracht van het water te verduren        
Veranker de muren in de bodemplaat met 
betonijzer 8-10mm.

• Muur kan in Polystyreen (op te vullen met 
beton), Stepoc, “bierbakken”, beton ….
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4. De muur in Polystyreen – Voor en nadelen

•Eenvoudig te plaatsen voor de doe-het-zelver
•Licht en snel
•Perfect geïsoleerd zwembad
•Afmetingen :

67,5 x 25 x 25

Opgepast :
•Bij ongecontroleerd wild storten van beton kan PS blok of 
Stepoc blok uit mekaar spatten

• Steeds S bocht gebruiken om val te breken
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4. De muur in Polystyreen - verankering

•Onderste laag kan in mortel 
worden vastgezet.

•Horizontale en verticale
Verankering met betonijzer

•Blokken worden als
legoblokken op elkaar 
gestapeld.

Zwembad Bogaerts
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4. De muur in Polystyreen - verankering

Eerst onderste rij 
zetten, 
vervolgens 
verankeren. Als 
het beton “vers” 
is kan men de 
verankering 
gewoon in het 
beton kloppen.
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4. De muur in Polystyreen – Romeinse muur
Speciale PS blokken 
voor de Rom. Trap. 
Via tussenschotten 
kan de diameter van 
de trap geregeld 
worden (meestal 3 
meter)

Zwembad.eu

Zwembad Bogaerts



4. De muur in Polystyreen – Romeinse muur

Zwembad Bogaerts
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4. De muur in Polystyreen – inbouwstukken
: lamp , spuitgat en stofzuigergat

55cm

Min 21cm
Max 45cm

5 cm

30 cm

Inbouwdelen verkrijgbaar WIT, BLAUW, GEEL, GRIJS, BEIGE

Zwembad Bogaerts
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4. De muur in Polystyreen – inbouwstukken:
lamp, spuitgat en stofzuigergat

• Stofzuigergat : 1 stofzuigergat per zwembad, in het 
midden van de langste muur.

• Inspuitgat : Per 25m³ minstens 1 inspuitgat. Het 
inspuitgat zo richten dat het in dezelfde richting als de 
wind blaast.
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4. De muur in Polystyreen : lamp

LED inbouwbaar in
Stofzuigeraansluiting

Klassieke lamp en LED-bulb

•Lamp : 300W ampoule : 1-2 lampen per 50 m². 
LED ampule : 1-2 lampen per 25m³

•Moderne power-LED kunnen worden ingebouwd via wanddoorvoer / 
stofzuigeraansluiting. Power LEDS geven zeer grote lichtintensiteit.
•LED situatie ingewikkeld (speciale transfo – afstandsbediening) : 
bestel via Turbocalculator
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4. De muur in Polystyreen:
inbouwstukken skimmer
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4. De muur in Polystyreen:
inbouwstukken Skimmer

• De skimmer zo hoog mogelijk plaatsen (2-4 cm onder 
bovenkant Polystyreen blokken.

• Het uiteindelijke waterniveau zit halfweg de skimmer :
– 14 cm onder boodsteen voor klassieke skimmer
– 7 cm onder boordsteen hoogwaterlijnskimmer

• De skimmer zo plaatsen, dat de wind de bladeren etc … naar 
de skimmer plaatsen.

• 1 skimmer per 30m³
• Aan de skimmer kan een “overloop”worden gemonteerd.
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• Een niveauregelaar is alleen nodig als er een rolluik op 
het zwembad wordt gezet.
= een systeem zoals de WC-niveauregelaar in een 
afzonderlijke “pot” – verbonden via “spuitgat met het 
zwembad..

• De niveauregelaar voegt water toe als het water meer 
dan 2 cm onder het “ideale” niveau is gezakt

4. De muur in Polystyreen:
inbouwstukken niveauregelaar

Voorzie toevoer
waterleiding 
naar niveauregelaar.

Bron : Procopi
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4. De muur in Polystyreen – Opvullen

Samenstelling beton : 800l kiezel diameter 7/14 of 2/20, 
+ 300kg cement P40 + 400l zand per m³ beton.

Vergeet het Hung profiel niet over de muur te klikken !

Zwembad Bogaerts
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4. De muur in Betonsteen

= steeds hetzelfde principe toepassen als
de muur in Polystyreen

Zwembad Bogaerts
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4. De muur in Betonsteen

Het bezetten van de muur is een extra stap 
ten opzichte van een polystyreen-zwembad.

Zwembad Linaert
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• Nieuw sinds 2008: isolatie in plaats van bezetting 
en in plaats van chape op de vloer.
– Snellere plaatsing (geen chape of bezetting nodig).
– Zachtere ondergrond
– Temperatuursdemping.
– Isolatie 6mm voor muur en 15 mm voor bodem
– Speciale tape om isolatie te verbinden

4. De muur in Betonsteen

Onze isolatie is “goedgekeurd” door 
linerlerverancier Alkorplan.
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Intermezzo: Het Hung-profiel

• Het Hung profiel is een profiel waarin de liner zal 
worden opgehangen.

• Bestaat in 3 vormen :

• Liner 1,5 mm wordt meestal gelast op Aluminium 
profiel, maar … Hung profiel is ook mogelijk.

Verticaal –
Retrofit

Horizontaal –
Muur in betonsteen

Horizontaal –
Polystyreenblok
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5. De Trap - Ladder

• Romaanse trap (meestal Ø 3m en 3 treden)
• De hoektrap (meestal 3 treden)
• Trap over de hele lengte
• Ladder in 1 stuk
• Ladder in 2 delen
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5. De Trap – Romaanse trap

Zwembad Bogaerts
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5. De Trap – Romeinse trap

• Onderste trede is hoger wegens draagkracht van het water
• 3 treden = geen risico voor liner met plooi.
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5. De Hoektrap

Zwembad Peemans
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•Onderste trede is hoger wegens draagkracht van het water
•3 treden = klein risico voor liner met plooi.

5. De Hoektrap
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5.Trap over de hele lengte

Zwembad Verheyen
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5. Ladder in 2 delen 
(in combinatie met rolluik …).
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5. Standaard Ladder

Standaard ladder is RVS 304 
Zoutelectrolyse : RVS 316

Opgepast voor plaatsing ladder indien er later een overkapping  
over het zwembad komt te staan!
Met speciale ankers kan ladder gekanteld worden.

Verankering in beton
Rubber dop op zwembadrand

Diepte 1,25m : 3 treden
Diepte 1,40m : 4 treden
Diepte 1,50m : 5 treden
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6. De leidingen
• Voorkeur = flexibele PVC Ø50mm ondergronds.

– Minder verbindingen
– Minder drukverlies in “brede bochten”.
– Vorstbestendig

• PVC bestand tot 5-7 bar druk
• Moet gelijmd worden met hoge druk PVC lijm.
• Als totaal aan leidingen > 75 meter:

gebruik Ø 63 mm

Zwembad.eu



Zwembad BVBA Company 
Confidential

De Leidingen 
aansluitschema
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4 3

waste

Overflow

Accessoires



• Inspuitgaten
– Minimum 1 inspuitgat per 6 m³/h
– Toevoer symmetrisch uitlijnen indien alle 

spuitgaten hetzelfde debiet moeten geven

– Gebruik extra spuitgaten in geval van hoektrap of 
romaanse trap om de bovenste trede proper te 
houden.

6. De leidingen - inspuitgaten

Zelfde debiet
Verschillend

debiet
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6. De leidingen - Skimmers

• Skimmer-zuigleidingen mogen gecombineerd 
worden.

• Klepje binnenin skimmer zorgt voor gelijk 
debiet over de skimmers.

• In winter moet skimmer beschermd worden 
door Gizzmo
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• Leiding van bodemput naar filter liefst zonder 
onderbreking leggen.

• Leiding leggen bij het gieten van de 
funderingen.

6. De leidingen – Bodemput
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6. De leidingen – stofzuigeraansluiting

• Stofzuigeraansluiting wordt in het midden van 
de langste muur gezet.

• Niet absoluut noodzakelijk : via de skimmer 
kan eveneens de stofzuiger worden 
aangesloten.
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• Aan de zuig van de pomp komen alle zuigleidingen 
samen in de zuigcollector.

• Best is de stofzuigeraansluiting recht tegenover de 
pomp te plaatsen

6. De leidingen – De zuigcollector

Stofzuigeraansluiting

Skimmer

Bodemput

•Er moet een kraan 
staan op elk van de 
aanzuigingen

Zwembad.eu



Intermezzo : Winter

• Water laten zakken - Leidingen leegmaken
• Gizzmo in Skimmer
• Doppen in spuitgaten/strozuigergat
• Ijsbrekers in diagonaal in zwembad
• Winterzeil over zwembad

ALTERNATIEF (BADEN MET ROLLUIK)
• Vriesbeveiliging start pomp op bij 2 degC.
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• Op de pers van de filter steeds een kraan 
zetten zodat heel het systeem kan worden 
afgesloten

• Het gezuiverde water gaat eerst door alle 
verwarmingen , vervolgens door chemische 
behandeling en ten slotte via spuitgat in 
zwembad.

6. De leidingen – Pers van filter
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Appendix : Topmount Filter

WASTE

PUMP

POOL
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Water IN

Waste Zwembad

Appendix : Topmount Filter
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Naar Zwembad

Waste

Appendix : Sidemount Filter
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WarmtepompWarmtewisselaar
centrale verwarming

6. De leidingen – Pers van filter
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6. De leidingen – Manuele By-pass

3 kranen

verwarming

Alle kranen open : Kleine stroom door verwarming
Kraan A dicht : Geen stroom naar verwarming
Kraan C dicht : Alle debiet naar verwarming
Kraan C half dicht : 50% door verwarming

AB

C

3 wegkraan

verwarming

Naar boven : Alle debiet door verwarming
50 % : 50% naar verwarming
Naar onder : Geen debiet naar verwarming
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6. De leidingen – Automatische By-pass

3 kranen

verwarming

Zwembad koud en zon schijnt  : Kraan C-aut gaat dicht : alle debiet door verwarming
Zwembad  warm en geen zon : Kraan C-aut open en kleine stroom door verwarming

A B

C-aut

3 wegkraan
verwarming

Geen verliesstroom als
Zwembad  warm en geen zon



Warmte-
wisselaar
chauffage

(met inwendige
regelaar)

Warmtepomp
(met inwendige

regelaar)

Naar
Zwembad

Zonne
verwarming

(met regelaar)

Automatische 
dosering

Chemicalien

6. De leidingen – Pers van filter

•Het water gaat eerst door de goedkooptse verwarming en laatst door de 
duurste

•Chemicalien worden laatst gedoseerd om verwarmingen niet aan 
overmaat chemicalien bloot te stellen
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6. De leidingen – Overloop

• Het is handig een overloop te maken aan de 
bovenkant van de skimmer. Zo hoef je in de 
winter niet naar het waterniveau te kijken.

• Overloop gaat samen met “Backwash” van 
filter naar het riool.
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