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EEN PRACHTIG ZWEMBAD OP EEN DAKTERRAS? 

MEER DAN TECHNISCH VERNUFT ALLEEN.

De omvorming van de voormalige bedrijfsgebouwen 

van brouwerij ‘Les Brasseries Ardea’, aan de Broekstraat 

in Wijnegem, is een feit. De vroegere productiefa-

ciliteit, opgetrokken tussen 1920 en 1930, werd in 

anderhalf jaar omgebouwd tot een prachtig woonpro-

ject op een site van ruim 7.000 m². Enkel de fabrieks-

schoorsteen werd gerestaureerd om behouden te 

blijven als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid.  

Zowel het statige hoofdgebouw als de overige panden 

werden omgebouwd tot 20 hypermoderne, stijlvolle 

lofts met bijhorend 33 overdekte en 14 open par-

kings. De wooneenheden omvatten 7 duplex-units 

met uitgestrekte zonneterrassen, 9 lofts met ruime 

terrassen en 4 penthouses met een indrukwekkende 

daktuin. Voor de realisatie van laatstgenoemde, met 

bijhorend zwembad, deed een eigenaar graag beroep 

op het bekende totaalbedrijf voor groenbeleving Vitalis. 

“Het fijne was dat onze onderneming, samen met de 

stabiliteitsingenieur en de  architect, vanaf het begin 

deel uitmaakten van het bouwteam voor dit project”, 

stelt Kristof van den Bouwhuysen, zaakvoerder van 

Vitalis. “Want het is uiteraard een hele uitdaging om op 

een betonnen dakterras een zwembad te realiseren.” 

Om een adequate zwembaddiepte te verkrijgen, werd 

logischer wijze geopteerd voor een opbouwzwembad 

met enkele traptreden, natuurlijk zonder op het gebruiks-

comfort in te  boeten. Daarnaast werd tevens een ruim 

zonneterras met ligbedden voorzien, een sfeervol inpan-

dig terras met een beschuttende lamellenconstructie 

en tal van groene accenten. Als hoofdmateriaal voor de 

vloerbedekking viel de keuze op uiterst onderhouds-

vriendelijke Italiaanse keramische tegels van 60 x 90 cm. 

“Grote, op maat gemaakte, aluminium plantenbakken 

verlenen het dakterras een strakke look”, vertelt Kristof. 

“Portugese laurier werd in de plantenbakken aangebracht 

omdat deze soort winterhard is en snel dichtgroeit. 

Dankzij de altijd donkergroene bladeren, is de privacy 

voor de bewoners voor 100 % gewaarborgd.” Aanvullend 

werden twee meerstambomen en langwerpige plan-

tenbakken aangebracht met creatieve prairiebeplanting. 

Die versterkt de biodiversiteit dankzij een fijne mix van 

vaste planten, bol- en knolgewassen en siergrassen; de 

mooie kleuren trekken een veelheid aan vlinders en bijen 

aan. Doorheen alle seizoenen zullen mooie natuur-

lijke kleuren het indrukwekkende dakterras verrijken. 

Het L-vormige overloopzwembad werd uitgerust met 

fijne tegeltjes in diverse groentinten. Aangebracht in 

een bijzonder patroon, ontstaat er een genuanceerd 

groen kleurenspel dat prachtig combineert met het 

beige van de ker amische tegels. Omdat voor een 

overloopzwembad geopteerd werd, stroomt het water 

over de groene zwembadrand om visueel onder het 

terras te verdwijnen. Een mooie, bijzondere ervaring 

in deze natuurlijke, groene omgeving. Aan de tegen-

overliggende kant van het zwembad werd een ver-

hoogde muur opgetrokken om inkijk te verhinderen.  

Een liftkoker en een brandluik werden niet alleen keurig 

weg gewerkt door er houten volumes in paddocklat-

tenwerk omheen te bouwen, maar tegelijkertijd her-

bergen zij ook de technische ruimte en een handige 

berging voor o.a. terrasmeubilair. “We vervingen een 

4 cm breed paddocklatje door een ledlijn”, aldus van 

den Bouwhuysen. “Overdag is die zwart en daardoor 

onopvallend, maar ’s avonds zorgt dit accent voor 

een feeërieke sfeerverlichting. Daarnaast brachten 

we ook kleine klemtoonspots aan in de beplanting.” 

Voor al het meubilair op dit fantastische dakterras 

deed de eigenaar tevens beroep op Vitalis. Want als 

totaalbedrijf voor groenbeleving is Vitalis ook al bijna 

30 jaar gespecialiseerd aanbieder van een heel mooi, 

uitgebreid  assortiment duurzame outdoor meubel-

merken die de tuinbeleving verder intensifiëren, zoals 

o.m.: Roda, LVIV, Renson, Atelier Vierkant, Dedon, Tuuci, 

Extremis en Heatsail.


