Zwemvijvers vallen in de
prijzen en gaan internationaal
Zwemvijverbouwers hebben zich sinds anderhalf jaar binnen VHG verenigd in het Platform voor
Natuurlijk Zwemwater. Doel is de promotie van zwemvijvers en natuurlijke zwembaden. Het is
een markt waar groei in zit. Veel mensen weten nog niet dat een zwembad uitstekend zonder
chemicaliën kan worden uitgevoerd. De eerste verkiezing ‘Zwemvijver van het Jaar 2015’
leverde acht nominaties en twee winnaars op. Deze winnaars doen in oktober mee aan een
internationale wedstrijd.
Tekst: Ed Zeelt
Winnende ontwerp van Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal

Een deskundige jury bestaande uit
Esther Kruit, Ruud Aanhane en Jaap
Iversen, heeft de acht Nederlandse
inzendingen uitvoerig bestudeerd en
beoordeeld op basis van de meegezon
den foto’s, de plattegrond, het ontwerp
en de gemeten waterwaardes. Natuurlijk
beoordeelde de jury ook het vakman
schap en keek men naar de beleving,
uitstraling en natuurwaarden van de
inzendingen. Het niveau was hoog. De

twee winnaars worden voorgedragen
voor de internationale ‘IOB Award ‘ van
de Internationale Organisation für natur
nahe Badegewässer.

Winnaar Zwemvijver voor particulieren:
Trendvijvers VOF, Overloon
Wens van de klant:
Een zwemvijver in de achtertuin die één
is met de natuur.

Uitvoering:
De zwemvijver bestaat uit een zwem
bekken van 12 x 4,5 meter, een planten
filter en een regeneratiezone. Het water
is 1,6 meter diep.
Oordeel van de jury:
Een krachtig en esthetisch mooi uitge
voerd ontwerp. De zwemvijver is op een
natuurlijke manier ingepast in de totale
tuin. Het zwemgedeelte is ondergeschikt
aan het omvangrijke waterrijke deel van

de tuin. De ligging inclusief zwemvijver
en badhuis is goed gekozen. Met de
verlichting en de verschillende technie
ken en materialen die zijn toegepast, is
de uitvoering prachtig. De regeneratie
zone is opvallend groot en mooi inge
past. De waterwaarden zijn in orde en
het water ziet er helder uit. De beplan
ting is zeer weelderig. Het enige kritische
punt van deze vijver is dat hij relatief
veel energie verbruikt.

Energiebeheer zwemvijvers met
zonnecollectoren zet door
bad staat geheel in het teken van
zwemmen met mooie zitranden en intie
me plekken. Een fijne plek in de tuin om
je terug te trekken en te ontspannen.
Er is veel duurzame techniek toegepast
die mooi is weggewerkt. Door het

gebruik van de warmtepomp en zonne
collectoren is het zwembad energie
neutraal. De filterzone is op een goede
manier geïntegreerd in de tuin. Het
prachtige water voldoet aan alle eisen.
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Winnaar Natuurlijk Zwembad voor
particulieren:
Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal
Wens van de klant:
Een natuurzwembad in een bestaande
tuin, dicht bij de woning.
Uitvoering:
Het zwemgedeelte is 25 x 6 meter en 2
meter diep. Een warmtepomp verwarmt
het water vanuit een gesloten horizonta
le bron onder het zwembad. Via zonne
collectoren wordt het gehele jaar zonne
warmte opgeslagen in de bron. Eerst
wordt de warmte van de zonnecollectoren
gebruikt. Zo nodig springt de warmte
pomp bij. Alle voorzieningen zijn weg
gewerkt in een ruime zitbank.

Winnende ontwerp van Trendvijvers VOF, Overloon
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Oordeel van de jury:
Het natuurzwembad is mooi ingepast in
de tuin. De directe omgeving van het

VHG Platform voor Natuurlijk Zwemwater
Bedrijven die zich toeleggen op het bouwen van zwemvijvers kunnen
deelnemen aan het VHG Platform voor Natuurlijk Zwemwater. Het
platform is opgericht om gezamenlijk activiteiten rondom zwem
vijvers te ontplooien en zo de ontwikkeling van het vakgebied te
bevorderen. Het platform promoot zwemvijvers in particuliere tuinen
en in het openbaar groen. Ook voert het platform een politieke
lobby rondom de zwemvijverbouw en zwemwaterwetgeving. Het
platform telt 24 deelnemers.
Vier keer per jaar organiseert het platform een themabijeenkomst.
Tijdens een open bijeenkomst op 12 mei worden de prijzen van de
‘Zwemvijver van het jaar 2015’ uitgereikt.
Interesse? Kijk op www.vhg.org/platformen/natuurlijk-zwemwater of
neem contact op met i.sangers@vhg.org
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Acht nominaties in beeld
Onderstaande foto’s geven een beeld van
genomineerde zwemvijvers:
• Frans van den Bos Hoveniers, Brielle
•	Hoveniersbedrijf en Groenprojecten M. van der
Spek, Benthuizen
• LilyPond, Wageningen
• Bruggeman hoveniers I ontwerpers, Heerde
• Trendvijvers VOF, Overloon (zie pag. 16)
•	Koninklijke Ginkel Groep, Veenendaal
(zie pag. 17)
• Van Helvoirt Groenprojecten, Berkel-Enschot
• Hoveniersbedrijf De Lingebrug, Ochten

Verkiezing
‘Zwemvijver van het jaar 2016’
Het VHG Platform voor Natuurlijk Zwemwater
organiseert vanaf nu jaarlijks een competitie. Iedere
twee jaar worden de winnaars voorgedragen aan
de internationale organisatie, IOB. Deelnemers aan
het platform kunnen hun project aanmelden vóór
oktober 2015. Wilt u meedoen, dan is het verstandig
om in de periode mei/juni mooie foto’s van uw
project te (laten) maken, liefst bij zonnig weer. Kies
voor een bestaand project waar de begroeiing al
wat is ontwikkeld.

Als ondernemer bent u gewend met risico’s om te gaan. U kiest ervoor om bepaalde risico’s

Zeker weten dat u goed verzekerd bent

Havelaar & van Stolk bv is al ruim 40 jaar actief als adviseur in verzekeringen voor

En toch premiekosten besparen

Speciaal voor VHG-leden biedt Havelaar & van Stolk bv een uitgekiend pakket aan
verzekeringen. Alle bieden zij uitstekende dekking, gunstige voorwaarden en de
laagst mogelijke premies. Graag verzorgen wij vrijblijvend een analyse van uw huidige
verzekeringspakket en rekenen u voor hoeveel u kunt besparen.

Onze unieke aanpak maakt ‘t mogelijk

Frans van den Bos Hoveniers BV, Brielle

Hoveniersbedrijf en Groenprojecten M. van der Spek BV, Benthuizen

Havelaar & van Stolk • Coolsingel 139 • 3012 AG Rotterdam
Postbus 39 • 3000 AA Rotterdam • telefoon: 010 - 281 67 77 • fax: 010 - 281 67 99
www.havelaar.com • e-mail: info@havelaar.com

Handboek grasveldinsecten
Ecologie en beheersing
Auteur: Henk J. Vlug
Dit unieke handboek geeft een compleet overzicht van plagen in Europese
grasvelden. Biologische bestrijding van grasveldinsecten wordt uitgebreid
behandeld, maar ook bemonsteringmethodes en chemische en mechanische
bestrijding komen aan bod. Tevens bevat het boek determinatietabellen
naar schadebeelden en bijbehorende plagen.

Bruggeman hoveniers I ontwerpers, Heerde

LilyPond BV, Wageningen

Het Handboek grasveldinsecten is geïllustreerd met verhelderende tekeningen
en meer dan tachtig kleurenfoto’s. Het boek heeft een wetenschappelijke
grondslag, maar is gericht op de praktische gebruiker.

Bestel nu zonder verzendkosten
via: www.WageningenAcademic.com/grasveldinsecten

Wageningen Academic
P u b l i s h e r s
Van Helvoirt Groenprojecten BV, Berkel-Enschot
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Hoveniersbedrijf De Lingebrug, Ochten
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