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een zwembad. De lockdown en al-
le coronamaatregelen hebben hen
over de streep getrokken”, ver-
moedt hij. “We plaatsen niet alleen
zwembaden bij schatrijke gezin-
nen. Ook mensen die wat hebben
kunnen sparen, die ervoor lenen
of die geld van de bompa hebben
gekregen, geven 50.000 tot
80.000 euro uit aan een eigen
zwembad.”

Ook bij Antheunis Zwembaden in
Malle is het al heel druk. “De agen-
da loopt duidelijk sneller vol dan
andere jaren. Voor juni kan ik geen
nieuwe bestellingen meer opleve-
ren”, zegt Johan Van Mol. “Wij
doen alleen bouwkundige zwem-
baden, dus we doen alles zelf. Dat
duurt minimaal acht weken.”

Dagelijks aanvragen 
Raf Wilms van Wilms Zwemba-

den in Beerse zit al zeker tot au-
gustus volgepland. “Het is geen
ideaal weer om buiten te werken,
dus we beginnen half januari met
plaatsen als alles meezit.” Bij Bol-
len Zwembaden in Tremelo hangt
het ervan af welk type zwembad je
kiest, wanneer het geplaatst kan
worden. “Als dat type in voorraad
is, lukt maart, april of mei. Anders

STORMLOOP Orderboeken nú al vol tot de zomer

Volgens de overkoepelende
federatie van zwembadbouwers
zijn er vorig jaar vierduizend
nieuwe zwembaden geplaatst in
België, goed voor een stijging van
30%. De voorgevormde kuipen
waren het populairst (47%),
gevolgd door de betonnen zwem-
baden (40%). Voor 88% van de
buitenzwembaden werd een
budget van 50.000 tot 80.000 euro
gespendeerd. 

Ook 2021 wordt een topjaar,
vermoeden de zwembadleveran-
ciers. Tom Noppe van Noppe
Zwembaden uit Wijnegem heeft
acht mensen extra aangenomen
om de vraag te kunnen bijhouden.
“Tot eind april zitten we volge-
boekt. Het probleem zal binnen-
kort zijn dat de leveranciers van de
baden en het andere materiaal
niet meer kunnen volgen”, zegt hij.

Na de stormloop van vorig jaar 
hebben heel wat mensen 
blijkbaar al ruim op tijd de knoop 
doorgehakt: zwembadfirma’s 
hebben al veel bestellingen 
ontvangen. Wie te lang twijfelt, 
moet wachten tot augustus voor 
ze in hun eigen zwembad 
kunnen duiken. 

wordt het al juni of juli”, zegt Filip
Peetroons. “Normaal is dit een rus-
tige periode, maar nu krijg ik da-
gelijks aanvragen en bestellingen.
Ik vermoed dat de mensen die vo-
rig jaar al twijfelden, er dit jaar ze-
ker op tijd bij willen zijn. Ook als je
later pas beslist, hoeft dat niet erg
te zijn. De laatste jaren zijn sep-
tember en oktober ook nog ideaal
om buiten te zwemmen.” 

Bij Zwembaden EU in onder
andere Herentals, Balen en Boort-
meerbeek geven ze de klanten
voor het eerst de mogelijkheid om
een pre-order te plaatsen, zodat ze
zeker zijn van het model dat ze op
het oog hebben. “Ons assortiment
gaat van plonsbadjes van 50 of
100 euro tot opbouw- of inbouw-
baden van 10.000 tot 20.000 euro.
De meeste zijn nog onderweg van-
uit China. We hebben bewust
meer besteld dan vorig jaar omdat
we vermoeden dat er ook dit jaar
veel vraag naar zwembaden zal
zijn”, zegt Danita Diaz. “De men-
sen die zekerheid willen, kunnen
hun favoriete type al bestellen.
Maar wie in juli nog eentje wil
aanschaffen, kan dan ook bij ons
terecht.”
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“Als mensen de komende maand
niet beslissen, is de kans reëel dat
ze ernaast grijpen.”

Niet alleen schatrijke gezinnen
Noppe Zwembaden plaatste

vorig jaar twee keer zo veel zwem-
baden als het jaar ervoor, tachtig
in plaats van veertig. Voor 2021
zijn er al vijftig bestellingen bin-
nen. “Omdat mensen niet op reis
konden gaan, kozen ze ervoor om
in hun eigen huis te investeren.
Veel mensen dromen al lang van

Tom Noppe
Noppe Zwembaden

“Veel 
mensen
dromen al

lang van een 
zwembad. 
De lockdown en 
alle corona-
maatregelen 
hebben hen 
over de streep 
getrokken.”
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Als je vandaag een huis of appar-
tement koopt of verkoopt, komen
daar heel wat opzoekingen, docu-
menten en attesten aan te pas,
zoals een EPC-attest, een voor-
kooprecht, een bodemattest of de
keuring van de elektriciteits-
installatie. Meestal zijn het de
makelaar en de notaris die deze
documenten opzoeken. Een on-
roerend goed kopen of verkopen

De Vlaamse regering wil werk 
maken van de digitalisering van 
de verkoop van vastgoed. Dat 
kondigde Vlaams minister-
president Jan Jambon 
gisterenochtend aan in De 
Inspecteur op Radio 2. “Dat moet 
zorgen voor een enorme 
tijdswinst”, zegt hij.

Minder baby’s 
geboren in 2020

In het voorbije jaar 2020 werden
60.303 ziekenhuisbevallingen ge-
noteerd. Dat is een daling van
2,39% in vergelijking met vorig
jaar. Ten opzichte van 2011
bedraagt de daling 11,06%. 

Naar jaarlijkse gewoonte komt
het Studiecentrum voor Perinata-
le Epidemiologie, in samenwer-
king met het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid, begin janu-
ari met een voorlopige telling van
het aantal bevallingen in de
59 materniteiten van het Vlaams
Gewest en het UZ Brussel. 

De relatieve daling was het
afgelopen jaar het grootst in Lim-
burg (-4,75%) en Antwerpen
(-4,18%). In West-Vlaanderen
(-0,59%) en Oost-Vlaanderen
(-0.30%) bleef het aantal
bevallingen dan weer nagenoeg
stabiel. (blg)

Nachtvorst zorgt 
voor startproblemen

Op de eerste dag na de kerstva-
kantie kregen bijstandsorganisa-
ties VAB en Touring tot wel 60%
meer oproepen binnen, vooral
door startproblemen. Dat komt
door de koudere dagen in combi-
natie met auto’s die lang stil heb-
ben gestaan en weinig hebben ge-
reden door de coronacrisis.

De komende nachten wordt
nachtvorst voorspeld. De mobili-
teitsorganisaties raden aan om bij
het starten energievreters zoals
radio, navigatie of achterruitont-
dooiing uit te schakelen tot de
wagen is gestart, de koppeling in
te drukken en te werken met kor-
te startpogingen. Je doet er goed
aan om eerst enkele minuten te
rijden zonder de verwarming op
volle kracht te activeren. (blg)

Meer meldingen van 
ufo’s door lockdown

Het Belgisch ufo-meldpunt
kreeg vorig jaar een recordaantal
meldingen binnen. Dat blijkt uit
het jaarverslag. Er waren 446
meldingen, een stijging met 64%
ten opzichte van 2019. Vooral in
maart en april waren er veel mel-
dingen, wat volgens het meldpunt
verklaard kan worden door de
lockdown, de heldere weersom-
standigheden en de lanceringen
van Starlink-satellieten van
SpaceX. 

Het grootste aantal meldingen
(131) kwam uit Antwerpen, ge-
volgd door Oost-Vlaanderen
(102), West-Vlaanderen (77),
Limburg (63) en Vlaams-Brabant
(51).  (blg)

120.000 auto’s 
minder ingeschreven 

In 2020 zijn in België 431.491
nieuwe personenwagens inge-
schreven. Het gaat om een afna-
me met ruim een vijfde (-21,55%)
of bijna 120.000 auto’s ten
opzichte van 2019, toen 550.003
nieuwe personenwagens in-
geschreven werden. 

De autoverkoop laat daarmee
het zwakste resultaat optekenen
sinds 1997, blijkt uit cijfers van
Febiac. 

De gevolgen van de coronapan-
demie waren dus duidelijk voel-
baar. Alleen de inschrijvingen van
gemotoriseerde tweewielers
gingen er in 2020 op vooruit. (blg)

Mensen spenderen 50.000 tot 80.000 euro aan een buitenzwembad. FOTO  GETTY IMAGES

2021 wordt 
topjaar voor 
zwembadbouwers 

neemt nu vaak drie tot vier maan-
den tijd in beslag omdat er heel wat
manueel opzoekwerk moet gebeu-
ren.

“Samen met de vastgoedsector
willen we al die informatiestromen
digitaliseren en daarmee een enor-
me tijdswinst boeken. Met dit pro-
ject willen we dat tegen het einde
van 2022 het grootste deel van
de gegevens en documen-
ten over een onroerend
goed de volgende werk-
dag beschikbaar is”,
zegt de Vlaamse rege-
ringsleider. “Daarmee
realiseren we een se-
rieuze tijdswinst
voor kopers en ver-
kopers, maar ook
voor de vastgoedsec-

tor zelf, en dat is uiteraard van grote
economische waarde.”

Vlaamse welvaart
Het project vastgoedinformatie

toont voor Jan Jambon aan dat data
vlot laten stromen van cruciaal be-
lang wordt voor onze economie en de

Vlaamse welvaart van morgen. “Als
Vlaamse overheid geloven we

sterk in deze data-economie en
willen we het vertrouwen in
deze datamarkt versterken,
onder meer door een Vlaams
datanutsbedrijf op te richten
en door te investeren in de
nieuwe Solid-technologie.
Het Vlaanderen van morgen is
powered by data, en daar zorgt
deze Vlaamse regering van-
daag al voor.” (blg)

Vlaamse regering wil verkoop vastgoed digitaliseren 

Vlaams minister-
president Jan 
Jambon: “We 
willen dat het 
grootste deel 
van de gegevens 
en documenten 
over een onroe-
rend goed de 
volgende werk-
dag beschikbaar 
is.” FOTO BELGA


