“Zwemvijvers heel populair bij managers”
Een Belg is blijkbaar niet alleen geboren met een baksteen in zijn maag, maar droomt ook
steeds luider van een eigen zwembad of zwemvijver. Een mooi aangelegde, biologische
zwemvijver is naast het plonsplezier ook esthetisch een streling voor het oog.
Tuinteam uit Veurne, gespecialiseerd in totaalpakketten voor aanleg van zwembaden en
-vijvers, wordt de jongste jaren overstelpt met aanvragen.
Waarom kiezen mensen voor een zwemvijver?
Wouter Van Acker: “Een zwemvijver functioneert puur biologisch en zorgt voor levend water,
in tegenstelling tot dat van een zwembad. Een vast beplantingspakket zorgt ervoor dat het
water quasi perfect gecontroleerd en gezuiverd wordt en neemt alle schadelijke stoffen op.
Zo krijg je echt kraakhelder water, dat veel zuiverder is dan dat van een meer of zee, en
waarvan je zelfs mag drinken. De enige uitdaging is om parameters zoals de hardheid, de
zuurtegraad en invloeden van buitenaf onder controle te krijgen. Als dat niet volledig in
evenwicht is, kan je algenvorming krijgen. Dat is het enige aspect dat je niet kan
controleren.”
Vraagt een zwemvijver veel onderhoud?
“Terwijl een zwembad eigenlijk wekelijks moet worden gereinigd, volstaat het bij een
zwemvijver om vier tot vijf keer per jaar met een vijverzuiger het water te zuiveren. Er is veel
minder onderhoud nodig omdat het water al vier tot vijf keer per dag door een biologische
zuivering wordt gefilterd. Van een zwemvijver kan je het hele jaar door genieten. In de winter
heb je een esthetisch prachtige vijver, in de zomer krijg je er ook het zwemplezier bij.”
Hoe ecologisch is zo’n zwemvijver?
“Het volledig concept is afgestemd op een zo laag mogelijk energieverbruik. De zuivering
door de beplanting is sowieso al heel milieuvriendelijk, gezien het een volledig natuurlijk
proces is. Om de waterdichtheid te garanderen, maken we gebruik van een synthetische
rubberfolie, die zich bij uitstek leent voor dit soort toepassingen.”
Wat heb je nodig om een zwemvijver aan te leggen?
“Een tuin, een dossier van eenvoudige samenstelling als vergunning en een budget van
minimaal 25.000 euro. De meerprijs hangt af van factoren zoals de grootte, de afwerking,
enzovoort. Onze meeste klanten zijn zelfstandigen of managers tussen pakweg 45 en 65
jaar, die een Bourgondische levensstijl appreciëren en in hun tuin bijvoorbeeld graag een
barbecue organiseren. Sinds circa vijf jaar geleden zit de vraag naar zwemvijvers enorm in
de lift. Niet alleen bij ons, maar onder meer ook in Frankrijk.”
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