Dossier water in de tuin • natuurlijke zwemvijver
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De zwemvijver ligt op niet meer dan tien meter van het huis, wat de verleiding nog groter maakt om ’s avonds even een duik te nemen. De hoge siergrassen aan de rand van het water
zijn het hele jaar door een lust voor het oog.

Zwemmen
in
een eigen meer
Stephan en Isabelle wonen te midden van de natuur, in een stralend groene omgeving. Hun
tuin sluit naadloos aan bij het omringende landschap. Dé blikvanger is echter de zwemvijver,
hun eigen ecologische waterparadijs.
Tekst: Fanny Storms. Fotografie: Hilde Verbeke.
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Rond de vijver werd een taxushaag aangeplant. Die vraagt weinig onderhoud en beschut de
zwemmers tegen wind. Ook de vijver zelf heeft niet veel onderhoud nodig. “We vissen alleen af en
toe wat bladeren uit het water, maar heel secuur zijn we niet wat dat betreft. Als je in een natuurlijke omgeving wil zwemmen, moet je uiteraard ook wat natuur kunnen verdragen”, lacht Stephan.

O

verdag worden Stephan en Isabelle volledig in beslag genomen
door hun drukke baan. Wanneer ze ’s avonds en in de weekends
thuis zijn, laten ze die drukte graag zo ver mogelijk achter zich. Ze willen
ontspannen en genieten van de rust die de natuur hen biedt, en daarvoor
is een zwemvijver natuurlijk ideaal. “De keuze tussen een zwembad en
een vijver was snel gemaakt”, zegt Stephan. “In dit groene landschap zou
een felblauw zwembad niet op z’n plaats zijn, terwijl een zwemvijver net
heel mooi integreert. Bovendien is hij ook in de winter nog mooi om te
zien, en dat ligt bij een bad toch net iets anders.” Naast het esthetische
voordeel speelden echter nog andere factoren. De praktische kant was
niet onbelangrijk: een vijver brengt veel minder onderhoud met zich
mee, hij onderhoudt voor een groot deel zichzelf. Daarnaast is er nog
het ecologische aspect: chloor en andere chemische stoffen zijn hier
niet nodig. “Een zwemvijver wordt uiteraard kunstmatig aangelegd,
maar in een mum van tijd verandert hij in een biologische biotoop die
zichzelf in stand houdt. Er komen allerlei fascinerende diertjes op af
en bij ons zitten er zelfs vissen in het water.”

Levenskwaliteit

Het is mogelijk om vijverwater extra te verwarmen met zonnepanelen,
maar hier is dat niet het geval. Stephan en Isabelle kunnen sowieso
maandenlang van hun zwemvijver genieten. “Vorig jaar hebben we
van begin mei tot eind september kunnen zwemmen”, vertelt Stephan.
“Dat is toch behoorlijk lang. We maken er veel gebruik van, ik neem
bijvoorbeeld graag een duik als ik ’s avonds vermoeid van het werk kom.
Ook onze kinderen en kleinkinderen komen vaak zwemmen. We kunnen wel stellen dat de zwemvijver onze familie dichter bij elkaar brengt,
ook in die zin heeft hij onze levenskwaliteit verbeterd. Vrienden komen
ook graag zwemmen, we maken het ons vaak samen gezellig rond het
water.”
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Werk voor een specialist
In een gezonde zwemvijver heerst een goed ecologisch
evenwicht. De waterplanten in het filterdeel nemen voedingsstoffen uit het water op. Algen krijgen daardoor geen
kans en dus blijft het water kraakhelder. Zo’n systeem tot
stand brengen, is per definitie werk voor een specialist.
Stephan en Isabelle deden beroep op Tuinteam BVBA, een
bedrijf uit het West-Vlaamse Veurne. “Deze zwemvijver
kreeg een L-vorm en hij is 170 centimeter diep”, vertelt
zaakvoerder Wouter. “Maar wat vorm en afmetingen betreft, heb je voor een zwemvijver alle vrijheid. Het filtergedeelte – met onder andere gele lis en pijlkruid – beslaat
ongeveer een kwart van de oppervlakte. Zo ontstond een
biologisch evenwicht waar allerlei diertjes op af komen,
heel boeiend om te zien. Eigenlijk is een zwemvijver een
privémeer in uw eigen achtertuin.”
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