Belang van platform
Egbert Roozen, directeur van
Branchevereniging VHG,
onderstreept het belang van
het platform. “Het platform is
er gekomen op initiatief van
onze leden. Het beantwoordt
aan de behoefte om geza
menlijk activiteiten rondom
zwemvijvers te ontplooien en
daarmee de ontwikkeling van
dit vakgebied te bevorderen.
Branchevereniging VHG zet
zich hier graag voor in.”

Wiljan Bruggeman legt onder het eigen
label ‘gardenSwim’ sinds tien jaar
zwemvijvers aan bij particulieren. Het is
specialistisch werk, vertelt hij. “Je moet
kennis hebben van water en wat er in
een vijver gebeurt. Bij het aanleggen
ervan moet je weten wat je doet, zodat
de vijver op een natuurlijke manier
wordt gereinigd. De kennis hiervoor ligt
niet voor het oprapen. Iedereen zoekt
hier zo zijn eigen weg in. Dat kan een
negatief imago geven. Het is belangrijk
dat ook deze branche een professionele
uitstraling krijgt.” Omdat er in Nederland
nog geen gespecialiseerd platform
bestaat op het gebied van de bouw van
zwemvijvers, sloot Bruggeman zich aan
bij de Europese organisatie op dit vak
gebied, de Internationale Organisation
für naturnahe Badegewässer (IOB).
“Deze organisatie is inmiddels in twaalf
Europese landen vertegenwoordigd. In
nog eens tien andere landen is men nu
bezig om platforms op te richten. Aan
mij is gevraagd om hiervoor in Neder
land het initiatief te nemen. Ik heb daar
voor contact gezocht met mijn branche
vereniging, Branchevereniging VHG.”

Nieuw VHG Platform voor
zwemvijverbouwers

Door Annemieke Bos
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Bedrijven die zich toeleggen op het bouwen van zwemvijvers, kunnen zich vanaf nu aansluiten bij
het VHG Platform Zwemvijverbouwers. De voorbereidingen voor dit nieuwe platform waren al
langer gaande en op 26 september jongstleden is tijdens een startbijeenkomst tot oprichting
ervan besloten. Initiatiefnemer Wiljan Bruggeman, directeur van Bruggeman Hoveniers in Heerde,
vertelt er meer over.

dat laatste nog weinig voor”, legt Brugge
man uit. “De huidige zwemwaterwet
geving biedt daar geen ruimte voor.
Zwemvijvers in de (semi)openbare ruimte
zijn niet toegestaan. Ze moeten chloor
gereinigd zijn of in verbinding staan met
grondwater. Er zijn wel ontheffingen
mogelijk, maar dat is een lastig traject.
Er is zeker een markt voor, denk bijvoor
beeld aan natuurzwemvijvers op cam
pings, bungalowparken, bij hotels en
welnesscentra.” In Duitsland is men op
dit gebied al verder, weet Bruggeman:
“Daar is al veel ervaring opgedaan met
het aanleggen van openbare zwemvijvers.
Daar kunnen wij veel van leren. Ze han
teren daar bijvoorbeeld de FLL-stan
daard. Deze standaard is een richtlijn
voor de aanleg en het onderhoud van
zwembaden met biologische waterbe
handeling.” Eén van de eerste concrete
activiteiten van het nieuwe platform zou
dan ook zijn om deze standaard in het
Nederlands te vertalen. “Het hanteren
van deze richtlijn helpt ook om het de
potentiële klant duidelijk te maken wat
een goede zwemvijver is. Daarmee kan
de branche zich profileren als specialist
op dit terrein.”

Een informatieve bijeenkomst met geïn
teresseerde bedrijven dit voorjaar leidde
tot een eerste aanzet tot de oprichting
van een feitelijk platform voor Zwem
vijverbouwers binnen Branchevereniging
VHG. Het nieuwe platform moet een rol
gaan spelen in het promoten van zwem
vijvers in zowel particuliere tuinen als in
het openbare groen. “In Nederland komt

Lobby
Een andere belangrijke taak van het
platform is het uitvoeren van de politieke
lobby voor onderwerpen die de zwem
vijverbouw betreffen. Ook hier komt de
zwemwaterwetgeving weer ter sprake.
“Op dit moment mogen we alleen
zwemvijvers voor particulier gebruik
aanleggen”, stelt Bruggeman. “Voor

zwemvijvers in (semi) openbare ruimten
is in de huidige wetgeving niets gere
geld. Gek genoeg kan bijvoorbeeld een
hoteleigenaar wel investeringsaftrek
aanvragen voor zo’n faciliteit op basis
van de VAMIL/MIA-regeling. Er is nu
nieuwe wetgeving in ontwikkeling en
daar kunnen we via dit nieuwe platform
onze stem laten horen.

Begeleidingscommissie
Momenteel wordt gewerkt aan de for
mele oprichting van het platform. Er is
een begeleidingscommissie gevormd,
bestaande uit Wiljan Bruggeman (Brug
geman Hoveniers), Jorrit Zwart (Van
Ginkel Groep), Dick van Gessel (Biotop
Benelux), Bart Jonkers (Jonkers Hove
niers) en Sander Voortman (LilyPond).
Deze commissie gaat aan de slag met
het maken van een jaarplan en het
opstellen van een begroting voor de
geplande activiteiten. Op 28 november
aanstaande wordt dit ingebracht in de
VHG Ledenraad.

Deelnemen
Met de oprichting van het Platform
Zwemvijverbouwers binnen Branchever
eniging VHG ontstaat er een Nederlands
platform dat zich aansluit bij het IOB en
de contacten met deze organisatie
onderhoudt. VHG-leden kunnen koste
loos deelnemen aan het platform. Voor
niet-leden zal een aparte bijdrage gelden.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen,
dan kunt u contact opnemen met Ingrid
Sangers van Branchevereniging VHG
via i.sangers@vhg.org.
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