
ZWEMVIJVERS

// De natt e droom //

Duik in helder en proper water:
voorzie één derde als groene filterzone.
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// De natt e droom //
Je huis mag nog piekfijn afgewerkt zijn, eens de zomer begint wil 
je maar op één plek zijn: buiten. Eén ontspannend rustpunt in 
het bijzonder lijkt daarbij alsmaar aan populariteit te winnen in 
de tuin: de zwemvijver. Vier specialisten ter zake duiken samen 
met Briek in de wereld van de zwemvijvers en vissen er enkele 
mythes uit die maar eens ontkracht moeten worden. 

Zwemmen tussen de waterlelies 
met vissen aan je voeten, dat is de 
klassieke definitie van een zwem-
vijver, toch? Toch niet. Tijd om 
dat beeld even bij te stellen. De 
natuur groeit en bloeit nog steeds 
in de zwemvijver, maar vandaag 
wordt het zwemgedeelte steevast 
gescheiden van de groene plan-
tenzone. Zo krijg je in één vijver 
twee zeer verschillende zones die 
elkaar nodig hebben en perfect in 
evenwicht houden.

Mythe 1: 
troebel water

Laten we meteen een misverstand 
uit de wereld te helpen: in een 
zwemvijver zwem je doorgaans 
niet in vuil of troebel, maar in 
helder en proper water. En dat heb 
je volledig aan de plantenzone te 
danken die als biofilter fungeert. 
Vergeet de chemische zwembad-
filtering; moerasplanten op een 
lavasubstraat en bijbehorende 
bacteriën klaren de klus. Tenminste 
als je plantenzone in verhouding is 
met je zwemgedeelte, dus voorzie 
toch één zesde van je totale vijver-
volume als groene filterzone. 

Een biologische filter draait 
natuurlijk niet van dag één op 
volle toeren, die moet je even tijd 
geven. ‘Het eerste jaar zit er heel 
weinig voedsel in de lava, wat wil 
zeggen dat er maar enkele planten 
in kunnen overleven,’ licht tuinaan-
nemer Tom De Pauw toe. ‘Daar-
om gebruiken wij het eerste jaar >>

De do’s-and-don’ts voor de vijveraanleg

planten met een grote weerstand. 
Vanaf het tweede jaar zitten er 
meer voedingsstoffen in de filter
zone en vervangen we die planten 
door planten naar de smaak van 
de klant. Dan is het ideaal om er 
bijvoorbeeld irissen of wat meer 
bloeiende moerasplanten in te 
zetten.’ 

Mythe 2:
koud, lauw of warm water?

‘Het allerleukste aan een zwemvij-
ver? Dat onze oprit op woensdag-
namiddag vol staat met fietsen,’ 
lacht Tom De Pauw. ‘Neen, voor 
mij is dat ’s avonds laat thuis - 
komen en niet in de zetel, maar  
in de zwemvijver duiken. Zalig!’  
’s Avonds laat, zonder zon? Het 
kan, want een zwemvijver wordt 
alsmaar vaker verwarmd. Zo kan 
je het zwemseizoen verlengen en 
duurt het van pakweg april tot 
oktober. Al moeten we meteen 
zeggen: verwarmen blijft relatief. 
‘Mensen zijn soms teleurgesteld  
in de temperatuur van hun zwem-
vijver,’ legt Stefan Willen uit.  
‘Je moet er toch even bij stilstaan 
dat je een vijver nu eenmaal niet 
kan verwarmen zoals een zwem-
bad. 27°C is het maximum, want 
de natuur in dit land is nu eenmaal 
niet subtropisch.’ Hoeft zwemmen 
op temperatuur niet voor jou? 
Een uitstekende ligging doet ook 
al wonderen. Denk dan aan een 
plekje in de zon en vooral uit de 
wind, zo koelen het water en jijzelf 
minder snel af.
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Mythe 3: 
zwemmen tussen de 
vissen

Zwemmen tussen de vissen oogt 
mooi, maar is allesbehalve ideaal. 
‘Vissen staan synoniem voor meer 
fosfaten in je vijver en dus ook 
meer algengroei,’ zegt tuinarchi-
tect Pieter Watelle. Als je weet 
dat één grote vis evenveel urine 
en mest produceert als een kleine 
hond, hoeven we je niet te zeggen 
hoezeer ze het biologische even-
wicht van je vijver extra belasten. 
Gevolg: je filterzone moet veel 
groter zijn dan voorzien. ‘Boven-
dien brengt het zwemmen tussen 
de vissen ook stress mee voor hen. 
Daar kunnen ze ziek van worden, 
waardoor je je water moet gaan 
behandelen. En daarin zwemmen 
is ook niet optimaal,’ voegt Stefan 
Willen toe. Maar een zwemvijver 
zonder vissen is geen dode poel, 
vergeet het maar. Schaatsenrijders, 
waterjuffertjes, salamanders, kik-
kers en padden brengen natuurlijk 
leven in de brouwerij. Hoe meer, 
hoe beter!

   Controleer zeker of je geen 
bouwvergunning nodig hebt voor 
je tuinproject. In regel ben je 
hiervan vrijgesteld als je zwemvijver 
en terras maximaal 80m2 omvat-
ten, maar informeer je zeker bij je 
gemeente.

   Vaak bots je bij de aanleg van 
een zwemvijver op grondwater. In 
sommige gevallen is grondbema-
ling dan ook een must.

Waterweetjes
    Al aan isolatie gedacht? Net 
als een huis kan je een verwarmde 
vijver ook isoleren, met harde sty-
rofoam bijvoorbeeld. ‘Bovendien 
zorgt isolatie ook voor een veel 
aangenamer gevoel als je tegen 
een wand botst,’ zegt Stefan 
Willen. ‘En zo vermijd je ook de 
aftekening van de betonblokken 
door je folie.’

   Let op met hoogteverschillen in 
de tuin, zodat er geen omgevings-
water in je zwemvijver terecht komt. 
Ook de afwatering van je terras is 
uiteraard belangrijk.

   Tom De Pauw bezorgde ons 
alvast bijgaande schets die de 
verschillende stappen in het 
‘bouwproces’ duidelijk aangeeft.
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… en kennis in het onderhoud van 
tegels en natuursteen
Professioneel advies bij Bouwpunt over:

■  Het onderhoud van tegels en natuursteen

■ Het renoveren van bestaande vloeren

■ Tips voor het verwijderen van vlekken
www.bouwpunt.be

… en kennis in het onderhoud van 

1   Folie
2   Afstandhouders
3   Bewapeningsnet
4   Gewapend beton 300kg/m³
5   Holle betonsteen 29x19x19cm
5b   Mortellaag

6   Doorvoer PVC-buis 
7   Magere beton 150kg/m³ +  

 opgieten stepocblokken
8   Cementbewapening
9   Beschermdoek + EPDM-folie
10   Kleefcement
11   Deksteen
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Dit artikel kwam tot stand met de 
hulp van tuinaannemer Stephan 
Boute en Bouwpunt Deketelaere, 
tuinaannemer Tom De Pauw en 
Bouwpunt Van der Gucht,  
tuinaannemer Stefan Willen en 
Bouwpunt Deckers, tuinarchitect 
Pieter Watelle en Bouwpunt  
Van den Braembussche.  

www.stephanboute.be 
www.tuinaanlegdepauw.be 
www.willen-maesen.be 
www.watelle.be

Een zwemvijver aanleggen is meer dan wat grond uitgraven. Het is door de jaren heen geëvolueerd tot een heus bouwwerk. 
Maar voor je een spade in de grond plant, geven onze professionals je graag enkele tips die vaak over het hoofd gezien worden:

 En ten slotte: neem je tijd. 
‘Voor een woning trekken mensen 
enorm veel tijd uit, maar voor de 
omgevingswerken hebben ze vaak 
veel minder geduld,’ zegt Stephan 
Boute. ‘In een ideale wereld zou 
je toch ook op een volledig jaar 
moeten rekenen om een tuinaan-
leg met zwemvijver af te werken. 
Idealiter gebeuren de grondwer-
ken dan in de zomer, verhardingen 
volgen in het tussenseizoen en 
aanplantingen in het winterseizoen. 
Dan heb je tegen de zomer een 
optimaal resultaat.’

Bouwpunt levert alles....
voor uw natte droom 

Pootje baden met 
Bouwpunt
Een zwemvijver doet je niet 
meteen denken aan betonstenen, 
waterdichte mortel, bewapenings-
netten of isolatie en toch zit het er 
allemaal in, goed verstopt onder 
het water en de planten. Maar 
ook: goed verstopt onder zware 
omstandigheden en hoge druk. 
Daar waar het oog niet bij kan, wil 
je met je bouwmaterialen toch het 
zekere voor het onzekere nemen 
en kiezen voor kwaliteit. Het 
levende bewijs van Bouwpunts 
kwaliteit? Onze vier specialisten. 
Niet voor niets halen zij sinds jaar 
en dag hun bouwmaterialen bij 
Bouwpunt. 

Terrasje doen
Aperitieven, zonnebaden of 
bijkomen van het zwemplezier; 
een terras is onontbeerlijk in de 
tuin. Met een groot aanbod bui-
tentegels en tonnen advies staat 
Bouwpunt klaar om ook je terras 
helemaal zomerproof te maken. 
Onze specialisten zetten alvast de 
trend en schuiven onder andere 
de Bouwpunt klinkers, kleiklin-
kers, keramische buitentegels en 
travertin als hun favoriete materia-
len naar voor. Tom De Pauw: ‘Mijn 
persoonlijke topper is hun Vietna-
mese arduin, die heb ik ook zelf 
gebruikt in mijn tuin. Bouwpunt 
is voor mij ook meer dan alleen 
een leverancier van bouwstenen. 
Ik ga daar voornamelijk omdat 
ze mij professioneel altijd kunnen 
helpen.’ Zin om je terrasplannen 
concreet maken? Lees op pagina 
8 en 9 meer over het Bouwpunt 
aanbod.
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