[ My Pool by Hugelier ]

Als voor elkaar geboren
In dit geval kwam het zwembad er pas jaren nadat de bewoners zich op hun huidige adres gevestigd hadden. Toch lijkt
het alsof het overloopzwembad en de landelijke woning voor elkaar geboren zijn. Een knap staaltje vakmanschap dat
bewijst dat een geslaagde realisatie meer inhoudt dan louter de aanleg van een zwembad.

E

en voor de hand liggende opdracht was het niet die de bewoners in petto hadden.
Ze woonden immers al vrij lang in hun huis, maar toch moest het na afloop lijken
alsof het zwembad er altijd al geweest is. Bovendien was er ook een behoorlijk hoogteverschil dat overwonnen moest worden. Een uitdaging die het team van Hugelier
Zwembaden echter niet uit de weg ging. “We kijken altijd verder dan het zwembad
zelf”, vertelt zaakvoerder Frederik Hugelier. “We houden telkens rekening met de
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bestaande situatie: de stijl van het huis, de al dan niet aanwezigheid van een poolhouse, de omgeving … Alle elementen moeten één mooi geheel vormen en het
zwembad is er daar een van. Ook hier hebben we dat gedaan. De verhardingen rond
het zwembad hebben we specifiek gekozen in functie van de landelijke woning. Het
terras in witsteen contrasteert met de gezandstraalde blauwsteen van de boordafwerking, maar het past wel mooi bij het huis. Om het niveauverschil tussen de wo-

3

ning en het zwembadgedeelte mooi op te vangen, hebben
we gekozen voor trappen, uitgevoerd in rustieke klinkers.”
Eveneens helemaal passend in het geheel is het poolhouse,
dat Hugelier Zwembaden ook ontwierp en realiseerde en
waarin onder meer plaats is voor een bar, toilet en douche.
De vormgeving is door het platte dak nochtans wat strakker,
maar de gekaleide gevels en het stalen raamwerk geven het
toch een landelijk karakter. Dat maakt dat het bijgebouw allesbehalve overheersend aanwezig is en dat was ook niet
de bedoeling. “De nadruk moest liggen op het zwembad en
op het ruimtelijke gevoel dat het uitstraalt”, legt Silvie Hugelier uit. “Dat vertaalde zich ook naar tal van kleinere details,
zodat er geen visueel storende elementen zijn die het plaatje doorbreken. Zo zijn er rond het zwembad bijvoorbeeld

De vormgeving van het poolhouse is wat strakker, maar de gekaleide
gevels en het stalen raamwerk geven het toch een landelijk karakter
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“Het terras in witsteen
contrasteert met de
gezandstraalde
blauwsteen van de
boordafwerking, maar het
past wel mooi bij het huis”
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Het bouwkundige zwembad in beton kreeg een bekleding in
donkergrijze mozaïek die met epoxy gevoegd werd

nergens deksels te zien omdat we gebruik maken van speciale voorfilters.” Dat
brengt ons naadloos bij de aanwezige technieken, die alle aspecten van het zwembad
optimaal houden zonder dat de bewoners er moeite voor moeten doen. “De waterbehandeling gebeurt volledig automatisch, via ons eigen My Pool-systeem. Zo blijft
de waterkwaliteit steeds optimaal. De pompen van de glasmediumfilters passen hun
snelheid eveneens automatisch aan, dus daar hoeven de bewoners zich evenmin
zorgen over te maken. Een echte troef, want ze leiden een druk leven, dus wanneer
ze thuis komen, moet hun zwembad louter genieten zijn.”
Genieten is het ook van de afwerking van het zwembad zelf. Het bouwkundige
zwembad in beton kreeg een bekleding in donkergrijze mozaïek die met epoxy ge-

voegd werd. De kleine ronde trap in de hoek van het zwembad kreeg dezelfde afwerking. “De trap maakt het niet alleen gemakkelijk om het zwembad in en uit te stappen,
de afgeronde vorm van de treden zorgt ervoor dat je er ook gemakkelijk even op kunt
gaan zitten”, aldus Frederik. De inbouwelementen in inox en de geïntegreerde ledverlichting dragen bij tot het luxueuze, hoogwaardige totaalplaatje. Wanneer de bewoners het zwembad niet gebruiken, dekken ze het af met grijze lamellen. Van die
afdekking is overdag echter niks merkbaar. “We hebben het rolluik volledig onzichtbaar weggewerkt in een speciale rolluiknis achter het zwembad en onder de terrasbetegeling. Tijdens het zwemmen blijft echter alleen de strakke waterspiegel over.
Voor sommigen misschien een detail, maar voor het eindresultaat maakt het wel
degelijk een groot verschil.”
❚
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