“De tijd om dit te doen is er rijp voor”

Zwemvijverbouwers verenigen
zich in Platform
Met wijzigingen in de Nederlandse zwemwaterwet op stapel, liggen er kansen voor zwemvijver
bouwers om hun expertise te tonen buiten particuliere tuinen. Om kennis uit te wisselen, het
niveau van de branche te verbeteren en het lobbywerk van Branchevereniging VHG rondom de
wetgeving te ondersteunen, is het Platform voor Natuurlijk Zwemwater opgericht. Een vijfkoppige
begeleidingscommissie bereidt de activiteiten van het Platform voor.
Door Remco Faasen

wijzigingen komen in het beleid ten
opzichte van de aanleg van zwemvijvers
in de openbare ruimte.”

nóg meer gestalte geven en introduceren in de publieke sector is voor mij de
uitdaging.”

“Zwemvijvers geven enorm veel mogelijkheden in vormgeving. Doordat je
werkt met natuurlijk water zonder
chemicaliën vormen ze een prachtig
element in de tuin. Klanten die een
zwemvijver aan willen laten leggen zijn
vaak op zoek naar structuur en zitten
vol onzekerheden. Die willen we met dit
Platform wegnemen. We willen uitstralen dat er een groep ondernemers is die
goed op de hoogte is en waar het prima
zaken mee doen is.”

Sander Voortman

Dick van Gessel
Wiljan Bruggeman
Bruggeman Hoveniers, Heerde
Aantal jaar ervaring met zwemvijvers: 10
“Ik ben min of meer de aanstichter van
het Platform. Drie jaar terug kwam ik in
contact met de Europese vakorganisatie:

de Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer. Het IOB wil in meer
Europese landen actief worden en in
Nederland was de lobby van VHG rondom de nieuwe zwemwaterwet daarbij
een goede aanleiding meer te gaan
doen. Het vak is hier nog redelijk nieuw

en slecht aangelegde vijvers zijn dan
bepaald geen reclame. Met het Platform
willen we er meer structuur in aanbrengen.
Daarom gaan we meerdere bijeenkomsten per jaar organiseren en verschillende
thema’s belichten. Tegelijkertijd kunnen
we een vinger aan de pols houden als er

Biotop Zwemvijvers Benelux, Opheusden
Aantal jaar ervaring met zwemvijvers: 12
“Er is veel interesse in deze markt en ik
wil graag helpen dat verder uit te breiden.
Het is goed om nu een platform te hebben
waarmee collega-zwemvijverbouwers
kennis kunnen verzamelen om zichzelf
en de branche meer op de kaart te zetten. Ik denk dat het daar nu de tijd voor
is. Er komt steeds meer aandacht voor
zwemvijvers en natuurlijke zwembaden
maar nog steeds zijn er bedrijven die de
fout maken een soort vijver aan te leggen
zonder over de nodige kennis te
beschikken. Ondersteuning van de lobby
van VHG voor openbaar zwemwater is
nu ook een goede eerste stap. Het volgende doel is het kennisniveau optimaliseren. Daarna moeten we zorgen voor
meer bekendheid voor de mogelijkheden
binnen de particuliere en publieke sector.”
“Ik vind het mooi om bezig te zijn met
zwembaden met een natuurlijk systeem.
Het is absurd hoeveel chloor er in kunstmatige zwembaden wordt gebruikt. In
bijna heel Europa zijn mooie projecten
die laten zien hoe het anders kan,
behalve in Nederland en België. Zwemvijvers zijn natuurvriendelijk en ecologisch
en goed voor onze gezondheid en het
milieu. Je hebt twaalf maanden lang een
mooie waterpartij in de tuin en met mooi
weer kun je er gezond in zwemmen. Dat
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LilyPond, Wageningen
Aantal jaar ervaring met zwemvijvers: 12
“Het Platform is nodig om professionals
te verenigen en daarmee de productkwaliteit te verhogen. Er komt meer bij
de aanleg van een zwemvijver kijken
dan de ervaring die je krijgt van af een
toe een vijvertje aanleggen. Wij willen
dat laten zien met een aantal meetings
zodat bedrijven zich verder bekwamen.
Verder is het belangrijk om te laten zien
dat er verandering in de wet- en regelgeving nodig is. Dat kan binnen het
platform in de vorm van lobbywerk.
Ten derde is het goed dat professionals
elkaar leren kennen. We zijn weliswaar
concurrenten maar ook collega’s en het
is goed voor de branche om je te verenigen, daar word je sterker van.”
“Mijn partner en ik zijn 12 jaar geleden
afgestudeerd in aquatische ecologie bij
Wageningen Universiteit. Dat was een
meer productgericht gebied, wij wilden
meer met een waterconcept aan de slag
gaan. De zwemvijvers kwamen toen
langs en daar zijn we op ingesprongen.
Het mooie is om de mens te betrekken
bij de diversiteit aan leven dat mogelijk
is met een zwemvijver. Dát is de uitdaging
en onze passie.”

Jorrit Zwart
Hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel
Groep, Veenendaal
Aantal jaar ervaring met zwemvijvers: 13
“Omdat de Ginkel Groep al meer dan
dertien jaar zwemvijvers bouwt, wilden
we graag betrokken zijn bij dit Platform.
Door samen te komen in een platform
kunnen we projecten bekijken en specialisten uitnodigen om weer tot betere
projecten te komen. Bovendien biedt
het Platform een podium in een veranderende markt. Het draagt eraan bij dat
de branche serieus wordt genomen en

zorgt voor ontmoeting in een neutrale
omgeving.”
“Met het Platform willen we de branche
verder professionaliseren. Dat kun je als
bedrijf niet alleen, je moet samen verder
om de markt te veranderen. Samen zorgen we voor het zwemmen in helder, fris
water zonder toevoeging van chemicaliën.
Dat is goed voor de huid en het milieu.
Het voegt enorm veel toe aan het leven
in en om het huis. Steeds meer consumenten en professionals komen erachter
dat het slim is te investeren in het groen
rondom de woning, bijvoorbeeld met
het oog op biodiversiteit. Dat maakt een
zwemvijver in al zijn facetten prachtig.”

Bart Jonkers
Jonkers hoveniers, Venlo
Aantal jaar ervaring met zwemvijvers: 7
“Als zwemvijverbouwers hebben we een
gemeenschappelijk belang in verband
met mogelijke wijzigingen in de Zwemwaterwet. Ons doel is nu dat zwemvijverbouwers elkaar gaan ontmoeten om
kennis en ervaring uit te wisselen. We
willen zwemvijvers gaan promoten en
voorkomen dat er fouten gemaakt worden
bij de aanleg ervan. De tijd om dit te
doen is er rijp voor.”
“Zelf kwam ik zeven jaar terug in aanraking met zwemvijvers. Ik las er een artikel over en vond het een mooi product
dat goed aansloot bij onze manier van
werken als hovenier: met aandacht voor
biodiversiteit en duurzaamheid en met
een terugkeer naar meer ecologische
waarden. Daar hoort het gebruik van
chloor in een zwembad niet bij. Als je
ziet wat er voor leven tot bloei komt bij
een zwemvijver dan is dat heel wat
anders dan zo’n blauwe bak. Als je in
een zwemvijver zwemt en je ziet de
planten aan de oever, is dat onbetaalbaar.”

Het Platform voor Natuurlijk Zwemwater zoekt
nog leden. Kijk voor meer informatie op:
http://www.vhg.org/platformen/
platform-voor-natuurlijk-zwemwater
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