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‘Waer Waters’ in Dilbeek is een saunacomplex waar
de ecologische zwemvijver een centrale rol speelt.

© B. Verelst

Inspirerende zwemvijverdag toont
bloeiende toekomst

©

In januari vond in Dilbeek de zevende zwemvijverdag plaats. De zwemvijverbouwers van
Groen Groeien waren uitgenodigd in het saunacomplex 'Waer Waters' in Dilbeek. Het
werd een dag vol inspiratie, techniek en advies.
Bart Verelst, consulent AVBS

'Waer Waters' maakt indruk
'Waer Waters' is een project waaraan medewerking werd
verleend door Ecoworks. Het saunacomplex van 12.000 m2
bestaat uit 15 sauna’s en zwembaden. De deelnemers
konden in eerste instantie genieten van een inspirerende
rondleiding door het complex, waar vooral de gigantische
centrale ecologische zwemvijver veel indruk maakte.
Lieven Houthoofd van Ecoworks deelde zijn ervaringen en
gaf onze zwemvijverbouwers tal van tips inzake technieken,
filtering en pompen.

Openbare zwemvijvers worden populair
Pool is Cool gaf de zwemvijverbouwers van Groen Groeien
een blik in de wereld van openbare zwemvijvers in stedelijke context. Pool is Cool vzw is een open platform van
burgers en experts die vanuit een gedeelde wens streven

naar de herinvoering van openluchtzwemmen in Brussel.
Aan de hand van research, ontwerp en debat onderzoekt
Pool is Cool de mogelijkheden voor openluchtzwemmen in
onze hoofdstad. Het platform gaf tijdens een voorstelling
een overzicht van alle zwemvijverprojecten in Europese
steden. Duidelijk is dat er nog veel openbare zwemvijvers
op komst zijn. Ook onze eigen hoofdstad zal een rol spelen
in de ontwikkeling van openbare zwemvijvers in een stedelijke omgeving.

Private zwemvijvers
Op de zwemvijverdag werd ook aandacht besteed aan
private zwemvijvers. Het hele team werd getrakteerd op
het private project van Joris De Coninck in Ternat. De
zwemvijver is een huzarenstukje dat ingebed is in een tuin
die zich onderscheidt door sierlijke eenvoud. De zwemvijver
neemt daarin een centrale plaats. n
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