
‘Beter 1x zien dan 100x horen’
Chinees spreekwoord

 w
vo ©

 de 12 am
bachten

Zelfbouw zwembad
Dit idee is bedoeld vooral voor 
de beginnende kampeerboeren 
en andere kleinschalige recreatie 
ondernemers. Het is reeds enige 
malen toegepast door Sebasti-
aan Vos (iemand uit ons vroegere 
‘meedenknetwerk’ die in zijn jonge 
jaren in de VS, waar zijn ouders een 
kinderkamp hadden, de benodigde 
zwembadkunde opdeed). 

Het wordt gemaakt van transpa-
rante polyethyleen landbouwplas-
ticfolie van 0,2 mm dik (dat meestal 
in breedtes van 4 of 6 meter wordt 
geleverd) dat je naarmate je het 
zwembad langer wilt laten voortbe-

staan een laagje extra moet geven, 
minimaal 2 lagen.

De stukken plastic aan elkaar plak-
ken met dubbelzijdig butyleenplak-
band (plakt zelfs onder water!). Als 
een rechthoekig gat kan worden 
gegraven, maar ook bij glooiende 
wanden, de zijkanten en bodem 
eerst met piepschuimplaten beleg-
gen en dan het plastic erop. Het be-
nodigde water het liefst via een put 
uit de grond oppompen want met 
leidingwater moeten we echt zui-
nig worden (zie bij ‘Een put slaan’, 
elders op deze website).

Het belangrijkste bij een zwembad 
is de kwaliteit van het water. We 
houden het vrij van algen en bac-
teriën door er bij zonnig weer een 
kopje – niet geconcentreerd – bleek-
water in te gieten. Als het weer 

betrokken is of het regent is het 
niet nodig chloor toe te voegen. Na 
een kinderfeestje moet er meer in... 
Wordt het water een beetje melk-
achtig, dan wat meer bleekwater 

er in. ‘s Winters blijft het water er 
in (dus misschien ook schaatsen!) 
En dit water eventueel in het voor-
jaar verversen. Het zwembad moet 
steeds gevuld blijven om de bodem 
onder druk te houden.

Filteren gebeurt met een grof- 
grindfilter gemaakt van 1,5 m pvc 
buis met aan het uiteinde 8 á 10 cm 

steenwol. Aan 2 kanten wordt een 
deksel los opgeklemd. In het deksel 
de aansluitpijp voor slang (fitten 
of lijmen), die naar het wasma-
chinepompje in de put gaat. Het 

wasmachinepompje zuigt water 
uit het bad aan via een grof filter, 

dat we ook gebruiken voor 
het ‘stofzuigen’, waarvoor 

we een stofzuigerslang 
van grote lengte 

gebruiken, met 
mondstuk. Deze 

wordt aan de 
pompaan-

sluiting 
bevestigd (die 
normaal aan 
de afzuigslang 
komende uit het 
zwembad gekoppeld is).

Wie het bad zomers op tempera-
tuur wil houden kan het afdekken 
met nopjesfolie, dat houdt ook vuil 
tegen. Lekken onder water plakken 
met butyleenkitband.
Met lekken valt het bij voorzichtig 
gebruik van het zwembad erg mee. 
Het piepschuim remt het wegvloei-
en van water achter een gat.
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