special

zwemvijver

De keuze voor een natuurlijke zwemvijver
boven een detonerend turquoise zwembad
is bij klassieke landhuizen vanzelfsprekend.
Een zwemvijver laat de optimale natuurbeleving van de tuin intact. Het 17e-eeuwse
Zuid-Engelse landhuis Mapperton House,
vlak bij Beaminster in Dorset, heeft zo’n
natuurlijke zwemvijver. Al is achter het huis
in eerste instantie alleen maar een uitgestrekt
gazon te zien met in de verste hoek een prieel.
De prachtig aangelegde tuin ligt verstopt in
de diepte van een langwerpige vallei.
Een torengebouw verdeelt de valleituin in
twee delen. De nog lager gelegen Kanaaltuin
dateert al uit de 17e eeuw. De twee langwerpige waterbassins waren oorspronkelijk
bedoeld als karpervijvers voor de vrijdagse vis,
maar fungeren sinds de jaren 60 als zwemvijvers voor de bewoners. Groene ronde
pilaren van taxus met afgeronde toppen
als reuzencloches flankeren de zwemvijvers
die gevuld zijn met natuurlijk ijzerhoudend
water dat zorgt voor de bruine kleur.
Mapperton House en Mapperton Gardens
(www.mapperton.com) zijn geopend van
1 april tot en met 31 oktober, van zondag
tot en met vrijdag, van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree: huis en tuinen £ 9,–; alleen de tuinen
£ 5; 0-5 jaar gratis, 5-18 jaar £ 2,50.
tekst (deze pagina) anita meuleman
foto (deze pagina) fred roest
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wint terrein

Natuurlijke zwemvijvers winnen in rap tempo aan populariteit.
Dat lijkt logisch, want een zwemvijver is niet chemisch en past
perfect in een nieuwe of bestaande tuin. Maar hoe werkt zo’n vijver
precies en waar moet je als hovenier of architect op letten als een
klant een zwemvijver in zijn tuin wil? tuinpro zet het op een rij.
tekst johan van leipsig
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wettelijke eisen
Aangezien een private zwemvijver privé is, gelden er eigenlijk geen wettelijke regels omtrent
de zwemwaterkwaliteit. Het is meer een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Wat
betreft de omliggende techniek en de bouw
zijn er wel wettelijke regels:
- Een pomp mag niet in de vijver worden
geplaatst, maar moet erbuiten worden geplaatst.
- Het elektrische net waarop de pomp wordt
aangesloten, dient aan de wettelijke eisen te
voldoen.
- De motor moet volledig waterdicht zijn volgens IP 68-norm.
- De stroomkabel moet van rubber zijn, waterdicht aangesloten op de pomp en zijn voorzien van een aangegoten stekker.
- Het droge elektrische gedeelte van de pomp
is gescheiden van het natte pompgedeelte.
- Voor de aanleg van een zwemvijver is geen
vergunning nodig, tenzij het een gemetselde
of betonnen zwemvijver is. De vergunning is
aan te vragen bij de gemeente. Als er grond
afgevoerd wordt, kan er, afhankelijk van
gemeente, regelgeving aan verbonden zijn.

de randafwerking van deze 6x3 m grote zwemvijver
is van natuursteen (100x30 cm). terras en veranda
zijn over de zwemvijver heen gebouwd

Een zwemvijver biedt de uitstraling van een vijver

vijver mag sinds kort niet meer in de vijver worden

en het plezier van een zwembad. Het is mede daar-

geplaatst, maar moet erbuiten geplaatst worden.

om dat de zwemvijver in ons land bezig is aan een
opmerkelijke opmars. Niet alleen worden er de laat-

Vissen mogen uiteraard ook in een zwemvijver

ste tijd veel nieuwe zwemvijvers aangelegd, ook

worden gezet. Let er dan wel op dat het vissen zijn

bestaande zwembaden en zelfs gierputten worden

zoals goudwindes, die zich niet voortplanten en die

omgetoverd tot mooie, natuurlijke zwemvijvers.

weinig afvalstoffen afscheiden. Koikarpers kunnen
ook, maar dan moet er weer een ander, groter filter-

Een zwemvijver is als het ware geruisloos in een

systeem in.

bestaande of nieuwe tuin in te passen. Alle vormen
en maten zijn mogelijk – van glooiende oevers tot

MATERIALEN

rechte wanden. Het aanleggen van een zwemvijver

Zwemvijvers in tuinen worden meestal gemaakt

gebeurt eigenlijk grotendeels op dezelfde manier als

van beton, metselwerk, houten damwanden, folie

bij een traditionele vijver, maar toch zijn er zaken waar

of een combinatie van deze materialen. Vijvers van

men in het bijzonder rekening mee moet houden.

beton of metselwerk zijn sterk en duurzaam, maar
tegelijk ook duur, de bouw duurt lang en ze zijn

de rand van deze zwemvijver van 6,3x3 m is van
natuursteen (60x30 cm). terras en water zitten op
gelijk niveau met een wateroverloop in het terras.

WERKI NG

moeilijk ooit nog te verwijderen. Bovendien is er

De werking van zwemvijvers is basaal voor iedere

een vergunning voor nodig. Een goedkopere op-

zwemvijver identiek. In de meeste gevallen bestaat

lossing is hout, waarvoor geen vergunning vereist

een zwemvijver uit twee bakken: een zwemgedeel-

is, maar dat weer als nadeel heeft een beperktere

te en een filterdeel. Het water wordt gereinigd,

levensduur. Hout moet bovendien worden voorzien

doordat het door het filterdeel circuleert en weer

van folie om het waterdicht te maken.

terug wordt gepompt naar het zwemgedeelte.
In het filterdeel staan meestal bepaalde water- en

De reinigingsgedeeltes stellen andere eisen. Vrijwel

oeverplanten, helofyten genaamd.

alle wortels van de helofyten zijn sterk en scherp,
zodat er een (kleine) kans is dat ze door het vijver-
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Deze helofyten – in combinatie met lavastenen –

folie heen prikken. Hierdoor kunnen problemen

zuiveren het water, zorgen voor zuurstof in het

ontstaan zoals lekkage. Het is daarom heel belang-

water en maken het water helder. Er zijn ook ande-

rijk in ieder geval het reinigingsdeel van de zwem-

re filters mogelijk, maar het helofytenfilter is het

vijver uit te voeren in een ondoordringbaar mate-

meest gebruikte. Om de ecologische processen zo

riaal als beton, metselwerk of hard plastic. Let ook

min mogelijk te storen wordt een diervriendelijk

op dat er geen kleine gaatjes in het materiaal zitten

voorfilter gebruikt. Let op: de pomp van een zwem-

waar de wortels doorheen kunnen groeien.

Over de juiste verhoudingen en capaciteit van een

planten die volledig onder het wateroppervlak

filter en pomp wordt bij veel leveranciers geheim-

leven. Over het algemeen functioneren die als

zinnig gedaan. Dat lijkt ook terecht, want het is juist

zuurstofplant. Het is aan te raden om voor drie

die afstemming die een bepaalde vijver uniek maakt.

kwart van het totaal aan zuurstofplanten spiege-

Toch zijn er enkele algemeenheden te vinden. In de

lend of glanzend fonteinkruid aan te planten van-

regel wordt een zwemvijver met helofytenfilter qua

wege zijn jaarronde zuurstofproductie. Zuurstof-

oppervlakte voor 70 tot 80 procent ingericht als

planten hebben tevens een remmende invloed op

zwemgedeelte en voor 20 tot 30 procent als reini-

algengroei.

gingsgedeelte. Dit reinigingsgedeelte is ondieper,
zodat waterplanten optimaal kunnen groeien.

Wat betreft de capaciteit van de pomp kun je in
het algemeen stellen dat in het zwemseizoen

PLANTEN

drie of vier keer per dag de inhoud van het bad

Qua beplanting van het helofytenfilter zijn er

rondgepompt moet worden. ’s Winters kan dat

veel mogelijkheden. De ene leverancier gebruikt

gereduceerd worden tot slechts eenmaal per 24

andere planten dan zijn collega, en bovendien in

uur. Let er dus ook op dat de juiste capaciteit pomp

een andere verhouding. Twee veel voorkomende

wordt gebruikt in verhouding tot het filter en de

planten die geschikt zijn voor een helofytenfilter

vijvergrootte.

zijn de gele lis en de kalmoes. Die worden vaak in
een verhouding van ongeveer 80 en 20 procent

TREN DS/NOVITEITEN

geplant op een oppervlakte van ongeveer 10 plan-

Bij Garden TS houdt men zich wat zwemvijvers

ten per vierkante meter. Maar ook hier geldt weer

betreft voornamelijk bezig met het leveren van

dat iedere leverancier zijn eigen voorkeuren heeft.

bouwstoffen voor de professional in de tuin. Theo

Zaak is in elk geval om te zorgen voor niet te veel

Jansen werkt daarbij met verschillende producten

planten per meter. Andere planten die geschikt

die er bijvoorbeeld voor zorgen dat het water tot

zijn voor het helofytenfilter zijn riet, grote lisdodde,

helemaal aan de rand kan staan, voor dat mooie

en de mattenbies.

spiegeleffect.

Voor de vijver als geheel zijn nog meer plantkeuzes

“Vijverfinish TM is een hoogwaardige 3-componen-

mogelijk, zoals drijvende waterplanten. Dit zijn

tenkwarts/epoxymortel die speciaal is ontwikkeld

vooral waterlelie(achtigen) en kroos. De functie van

voor het afwerken van vijverranden”, aldus Jansen.

deze groep planten is de verkoelende werking die

“Met deze finish ontstaat een duurzaam, steen-

bedekkende bladeren hebben op hete zomerdagen.

achtig oppervlak dat het uiterlijk heeft van grind-

Verder zijn er nog de ondergedoken waterplanten,

folie. Verder werken wij met Vijvermortel TM,

foto boven deze gardenswimm-zwemvijver ligt
deels boven het maaiveld
foto midden gardenswimm-zwemvijver, basismodel, afgezet met een boordsteen. zelfs een
waterglijbaan is mogelijk
foto onder oud zwembad omgebouwd tot
gardenswimm zwemvijver met hardstenen rand

k
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praktische tips
Vaak hebben klanten al een bepaald idee wat ze willen
met een zwemvijver. Overleg als hovenier of architect
toch goed over wat klanten nou precies willen.
Bespreek dan zaken als:
- Locatie ten opzichte van het terras. Het is handig als
de vijver dicht bij het terras ligt, zodat de mensen
niet lang hoeven te lopen en er ook zicht op hebben.
Bijvoorbeeld in verband met kleine kinderen.
- Windrichting.
- Ligging. Plaats een zwemvijver niet te dicht bij
bomen.
- Hoeveelheid zon die op het water schijnt. Veel zon
op het water zorgt niet alleen voor opwarming,
maar kan ook de buren tot last zijn in verband met
spiegeling.
- Beplanting. Zuurstofplanten scheiden een stof
af die een remmende werking heeft op de groei van
algen. Het is daarom van belang zo snel mogelijk na
het vullen van de zwemvijver voldoende zuurstofplanten toe te voegen.
- Plaatsing filter. Het helofytenfilter hoeft niet direct
te grenzen aan het zwemgedeelte. Als er een goed
leidingstelsel ligt, kan het helofytenfilter in een
ander deel van de tuin worden aangelegd. Vooral bij
strakke tuinen is dit een handige tip.
- Waterkwaliteit. Leg goed uit dat het natuurlijk water
betreft, waardoor je met aanslag te maken krijgt.
Ook zal het water niet zo helder zijn als dat in een
zwembad.

foto: een project in een natuurlijk setting waarbij het hele
jaar door kan gezwommen kan worden. toepassing van
natuurlijke kruidenvegetatie doet zwemvijver en landschap
haarfijn in elkaar overlopen.
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valkuilen

een minerale mortel voor het maken van een

materialen en dezelfde pompen en filters. In vorm-

Bij het ontwerpen en aanleggen van een

waterval, een waterloop, het metselen van muur-

geving is iedereen verder vrij.”

zwemvijver zijn er enkele valkuilen die ver-

tjes, het maken van een waterdichte vijverbodem

meden kunnen worden:

en voor het afwerken van de vijverrand.”

- Let op dat de opbouw van het helofytenfil-

“En tot slot is er nog Vijverfix TM, een 2-componen-

strakke zwemvijvers. Je ziet dat zwembaden en

ter klopt. De diepte moet kloppen, maar

ten PCC-systeemmortel. Het gaat hier om een

vijvers meer naar elkaar toe trekken. Je ziet dat ook

ook moeten er niet te veel verschillende

cementgebonden mortel (component A) en een

in verlichting en het feit dat mensen oude zwem-

soorten en aantallen planten in het filter

geëmulgeerde kunsthars (component B). Dat pro-

baden laten ombouwen tot zwemvijver.”

staan. Het gevaar van verzadiging ligt dan

duct kan ingezet worden voor het repareren van

op de loer.

Hoe jong het concept zwemvijver ook is, toch ziet
Bruggeman wel een trend opduiken. “Die van de

lekke vijvers, het vastzetten van keien en natuur-

“Een zwemvijver brengt je terug naar veertig jaar

- Informeer jezelf van tevoren goed voordat

steenblokken, betonstenen, tegels en platen,

geleden, naar de tijd dat we met z’n allen in een

je begint. Het gaat erom de juiste verhou-

voor het uitzetten van waterlopen, watervallen en

sloot of vaart sprongen”, zegt Henk Bouhuijzen van

dingen en capaciteiten van de pomp en

fonteinen.”

HB Tuintechniek. “Dat gevoel willen wij uitstralen.

het filter ten opzichte van de vijvergrootte

Maar die glooiende oevers met natuurlijke uitVORMGEVI NG

straling zien we eigenlijk bij de meeste klanten niet.

Jansen signaleert dat er vandaag de dag tal van

Ze willen veelal rechttoe-rechtaan, wat ook samen-

mogelijkheden zijn op het gebied van vormgeving.

hangt met de vele strakke tuinen die worden aan-

- Zorg dat de pomp onder waterniveau

“Er is zoveel te kiezen tegenwoordig. Alle vormen

gelegd.”

staat. Dan verbruikt hij minder stroom,

zijn mogelijk. Het is al lang niet meer alleen een

omdat er geen water opgepompt hoeft te

vierkante bak!”

te vinden.
- Let bij de aanleg op de stand van het
grondwater. Die moet laag zijn.

worden.

N I EUWE TECH N I EKEN
Als technisch installatiebureau hecht Bouhuijzen

- Hanteer de ‘kop-en-staartmethode’ bij het

Ook Louis Bootsma van Zwemvijver Advies ziet

vooral aan de pomptechniek en het filteren van

pompen. Zorg dat het water aan de ene

trends op het gebied van vormgeving. “De meeste

zwemvijvers. “We zetten onder meer in op het

kant de vijver verlaat en aan de andere

mensen willen tegenwoordig recht en strak. Dat

verlagen van het energieniveau en het zo mooi

kant er gezuiverd weer in stroomt.

zien wij in onze klantenkring op veel plaatsen

mogelijk houden van het water. Daarbij gebruiken

terugkomen.” Verder ziet Bootsma dat de vijver

we onder meer UV-units als de klant dat wenst,

langzaam meer op een zwembad gaat lijken, niet

om pieken en dalen qua vervuiling op te vangen.”

alleen qua vorm, maar ook vanwege het feit dat de

foto linksboven voor- en nabehandeling door de
firma schone vijver. het bijhouden van de kwaliteit en het biologisch evenwicht is belangrijk!
foto linksonder hb tuintechniek toverde in woerden een oude gierput, die al een vijver was, om in
een zwemvijver. er werd een betonnen scheidingswand in de vijver gestort, waarna het helofytenfilter werd geplaatst. de pomptechniek is volledig
weggewerkt in een technische ruimte in de grond
hieronder het helofytenfilter bestaat uit een
onafhankelijke zone waar planten met hun
wortels rechtstreeks ingebed staan in substraten.
hierlangs wordt het vijverwater verplicht te
stromen, zodat er vanuit de bacteriën en planten
die er groeien een natuurlijke waterzuivering
uitgaat. tevens zijn er voorzieningen getroffen,
zodat het helofytenfilter correct kan worden
onderhouden en gecontroleerd op dichtslibben
door vuilophoping. de beplanting is toegespitst
op een optimale waterzuiverende werking. kalmoes
en lissen vormen de hoofdbeplanting, met daarbij
beekpunge, moeraszegge en dwerglisdodde

vraag naar verlichting groeit. “Maar ook de om-

De Koninklijke Ginkel Groep is sinds 2001 licentie-

geving van de zwemvijver wordt niet vergeten.

houder van Biotop, een wereldwijde Oostenrijkse

We krijgen regelmatig verzoeken tot het bouwen

licentieorganisatie op het gebied van zwemvijvers.

van een bijbehorend terras of veranda.”

“Eigenlijk is het nieuwe dat we verder gaan dan
de zwemvijver”, aldus Jorrit Zwart. “We bedienen

Stijn Weijns van Purewtr ziet dat laatste ook.

ook klanten die zowel 100% biologisch water wil-

“We merken een verschuiving naar het luxere

len, dus geen chloor en UV-lampen, als de uit-

segment, waarbij ook bijvoorbeeld steeds vaker af-

straling van een klassiek zwembad. Daarvoor heb-

dekkingen gevraagd worden. Met geïntegreerde

ben we de Living Pool ontwikkeld. Een klassiek

zonnecollectoren of cv-verwarming regelen we

zwembad, geheel biologisch waarbij het filter

zwemwater tot 28 graden tijdens het zwem-

fysiek gescheiden wordt van het zwemgedeelte.

seizoen. Dat heeft een positieve invloed op het

Naast het filter is er een extra stuk techniek toe-

helofytenfilter en de waterkwaliteit.”

gevoegd om de elementen in het water op een
positieve manier te beïnvloeden. Het beïnvloeden

Weijns constateert verder de opmars van stoere

van deze elementen zorgt voor een duurzame

materialen zoals beton en bamboe, dat bijvoor-

zwemvijver, ook op de lange termijn. Zo heb je jaar-

beeld in vlonders wordt gebruikt. “Strakke vormen

rond op een biologische manier kraakhelder water.”

met stoere materialen, dat zie je steeds meer”,
aldus Weijns. Purewtr richt zich tevens sterk op

Bij Schone Vijver ondersteunt men onder andere

energieverbruik. “Dat moet zo laag mogelijk zijn”,

eigenaars en aanleggers van zwemvijvers met

legt Weijns uit. “We werken met LED-verlichting,

advies en artikelen over hoe het biologisch even-

de nieuwste frequentiegestuurde pompen en zon-

wicht voor langere tijd te bewaren, zegt Peter

neverwarming om ons daarmee te onderscheiden.”

Jongsma. “We komen nogal eens wat vijvers tegen
waarbij het plantenfilter niet goed is opgebouwd

SAMENWERKI NG

of waarvan het zwemgedeelte helemaal niet wordt

“De hele beweging van zwemvijvers in Nederland is

gezuiverd van organisch materiaal, zoals stuifmeel,

nog relatief nieuw”, zegt Wiljan Bruggeman van het

insectenresten en dergelijke. Het is dus niet zo dat

gelijknamige hoveniersbedrijf. Samen met nog

‘de natuur zijn werk wel doet’ en je er geen om-

enkele andere hoveniers voert hij onder het samen-

kijken meer naar hebt. De planten in het filter

werkingsverband GardenSwimm ontwerp, aanleg

hebben een constante aanvoer van voeding nodig,

en onderhoud van zwemvijvers uit. “Zo’n samen-

daar moet je al bij de aanleg rekening mee houden

werking is uniek”, aldus Bruggeman. “Onze vijvers

en goed in de gaten blijven houden, waardoor je

leggen we op dezelfde manier aan, met dezelfde

algengroei kunt voorkomen.” p
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foto boven een living pool van
de koninklijke ginkel groep
foto rob bakker
foto links een natuurlijk
zwembad van 4x11 m in
wassenaar. filter 1x11 m.
het bad heeft een inlooptrap
over de volle breedte en is
voorzien van een automatische
lamellenafdekking met geïntegreerde zonnecollectoren.
deze lamellen verwarmen het
water tot wel 28 °c en houden
de warmte vast
foto rechts een natuurlijk
zwembad van 5x10 m in almere,
met niveauverschil (diepte
120 en 160 cm) en inlooptrap.
het zwembad is voorzien van
overflow naar het lager
gelegen filter. het is afgewerkt
met hardhouten gladgeschaafde vlonders en betonnen wanden die zorgen voor privacy.
op de vlonders staat een jee-o
buitendouche met een mengkraan voor warm en koud
water. het bad wordt ’s avonds
verlicht door warmwitte
led-verlichting.

voors en tegens

onderhoud

Een zwemvijver heeft enkele grote voordelen

Het onderhoud van een zwemvijver is niet zo

ten opzichte van een zwembad:

lastig. Enkele zaken zijn belangrijk:

- Minder onderhoud.

- Bladeren verwijderen. Het liefst twee of

- Geen chemische toevoegingen, zuivering
gebeurt op een natuurlijke manier.
- Flora en fauna.
- Vorm is vrij te bepalen.
- Hij past in het geheel van de groene
buitenruimte in tegenstelling tot het
opvallende zwembad.
- Beleving is verspreid over vier seizoenen:
denk ook aan spelen met sneeuw of ijs, of
de vijver als rustiek element in de tuin.

drie maal per jaar in de herfst en winter.
- Stofzuigen van de bodem, enkele malen per
jaar.
- In geval van een dichtgevroren vijver met
sneeuw erbovenop, dit verwijderen boven
het reinigingsgedeelte om lichtinval te
creëren voor de planten.
- Zuurstofplanten uitdunnen: zes maal per
jaar in de maanden mei tot september.
- Helofyten afsnoeien: één maal per jaar in
september/oktober.

Nadelen zijn er ook:
- Het woord zwemvijver heeft (geheel
onterecht) een negatieve bijklank.
- Er is meer oppervlakte nodig dan bij een
zwembad.
- Contact met reptielen is niet ondenkbaar.
- Soms treedt er algengroei op als gevolg van
natuurlijke processen.
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