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Een waterpartij geeft een tuin een 
extra dimensie: het water zelf is 
beweeglijk, het rimpelt, golft en 
bovendien weerspiegelt het de 
wereld erboven ; het geeft d iepte . Een 
vijver heeft een heel ander m il ieu 
dan de omringende tu in, met een 
andere vegetatie en faun a, en moge
lijk geleidelijke overgangen (gradien
ten) van droog naar nat. 
Water kan ook het beleven van een 
tuin een nieuwe dimensie geven: een 
verfrissende duik in de ochtend of 
heerlijk genieten op warme zorner
dagen van natuurli jk scho on water. 
AI deze mogelijkheden biedt een 
zwemvijver. 

Een ecologische zwemvijver dus , in 
tegenstelling tot een klassie k zwern 
bad gaat het hierbij om een vijver 
met schoon, levend water dat op 
natuurlijke wijze gezuiverd wo rdt 
door dezelfde organismen die ook in 
de natuur het oppervlaktewater zui
veren. 

Deze vijver zal groot genoeg moeten 
zijn voor ons mensen om in te 
zwemmen en zal dus doorgaans 
groter zijn dan een gemidde lde tuin
vijver. De grootte wordt in eerste 
instant ie bepaald door de besch ikba
re ruimte, en in tweede instantie 
door de wens van de mens: hoeveel 
van de beschikbare ruimte mag inge-
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nomen worden door water en voor 
welke andere functies dient ruimte 
ingericht te worden. 
Een groot versch il met een volledig 

-natuurlijke waterpartij is dat een 
zwemvijver afgesloten is van de 
invloed van het grondwater: een 
kunststof- of rubberfolie zo rgt voor 
een systeem, onafhankelijk van 



grondwaterstand en de fluctuaties 
hierin en onafhankelijk van eventuele 
verontreiniging en ongewenste voe
dingsstoffen uit de bodem. 

Ecologisch filter 
Een onrn isbaar element in een 
zwemvijver is het ecologisch filter. 
De werking van dit filter is geba

seerd op in de natuur voorkomende 
processen die het water zuiveren. 
Door middel van een elektrische 
pomp wordt een watercirculatie in 
stand gehouden die een waterzuive
rende kringloop nabootst. 
Het filter kan men zich voorstellen 
als een op zichzelf staande bak 
naast het zwemvijvergedeelte. De 
grootte ervan is ongeveer 30% van 
de totale oppervlakte van de vijver 
en de diepte ongeveer een meter. 
Deze bak is gevuld met een sub
straat, steenachtig materiaal waarin 
moerasplanten wortelen . 
Voor het filtersubstraat wordt een 
poreus materiaal gebruikt. Poreus 
materiaal heeft namelijk een extra 
groot oppervlak waarop zich meer 
zuiverende bacterien kunnen vesti
gen. Vaak wordt vulkanisch gesteen
te (meestal lava) toegepast omdat 
het bijzonder poreus is en omdat 
bovendien het hierin aanwezige ijzer 
zich kan binden met fosfaten uit het 
water. Het fosfaat kan hierdoor vast
gelegd worden in het substraat of 
opgenomen door de plantenwortels, 

in beide gevallen komt dit de zuiver
heid van het water ten goede . 

Het filterproces
 
Schoon , natuur lijk water bevat zuur

stof en zuurstofminnende bacterien .
 
Deze bacter ien breken organische
 
stoffen in het water af tot voedings

stoffen die door planten kunnen
 

worden opgenomen. Ais er teveel
 
van deze voed ingsstoffen in het
 
water opgelost zitten kan de vijver
 
binnen korte tijd dichtgegroeid raken
 
met algen . Daarom is het zaak om
 
deze voedingsstoffen uit het
 
systeem weg te vangen . Hier komen
 

de moerasplanten in actie : het water 
uit de zwemvijver stroomt via een 
overloop de filterbak in waar de 
moerasplanten wortelen in het sub
straat. Drijvend vui l en stof bli jft 
achter in de toplaag van het filter
systeem zodat het weggevangen 
wordt uit de waterkringloop. Het 
wortelgestel van de moerasplanten , 
ook wei helofyten genoemd, bevindt 
zich grotendeels onder het waterop
pervlak . De in het water opgeloste 
voedingsstoffen (o.a. fosfaten en 
nitraten) worden op genomen door 
de plantenwortels en gebruikt voor 
de groei van de planten . Tegelijkertijd 
geven deze wortels zuurstof af aan 
het substraat zodat een milieu gecre
eerd wordt waar de zuiverende bacte
rien hun werk kunnen doen. Een 
echte win-win situatie dus . 

Onderin de filterbak, diep in het sub 
straatmateriaal waar geen planten
wortels komen , bevindt zich de aan
zu igs lang voor de pomp die de 
kunstmatige water kringloop op gang 
houdt. De pomp heeft een zodanige 
capaciteit dat al het water in de vij 
ver drie avier keer per etmaal door 

het filter gezogen wordt. 
De plaatsing van de pomp onder/ 
achter het filter voorkomt dat allerlei 
nuttige waterdiertjes, larven en 
insecten, door de pomp opgeslokt 
worden. Bovendien is het water dat 
door de pomp stroomt reeds gezui-
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verd zodat vervuiling van het pomp
mechanisme beperkt wordt. 
De verontreinigingen c.q . voedings
stoffen uit het water zijn nu opgeno
men door de planten enopgeslagen 
in de bovengrondse plantendelen , 
blad , stengels en bloeiwijze. am 
deze definitief uit de nagebootste 
kringloop te verwijderen worden de 
planten elk najaar afgeknipt en afge
voerd . Zo wordt voorkomen dat de 
filter op de lange duur verzadigd 
raakt met voedingsstoffen. 

Filterplanten 
Een moerasplant voor in een helofy
tenfilter moet aan een aantal eisen 
voldoen: een uitgebreide beworteling 
en veel bladmassa zijn een pre. Een 
niet al te agressieve groei maakt het 
mogelijk in te grijpen voordat be
paalde soorten te dominant worden. 
am die reden zijn riet (Phragmites 
australis) en grate lisdodde (Typha 
latifolia) niet geschikt voor de rnees
te (zwem)vijvers: door de diepe war
teling en de snelle groei kan het hele 
filter d ichtgroeien. 

Ligging van de zwemvijver 
In principe geldt: hoe meer zonne
schijn , hoe beter. Het zonlicht is cru
ciaal voor de groei van de planten in 
het filter en dus voor de zuivering 
van het water. 
Het is beter een zwemvijver niet te 
dicht in de buurt van grate bomen te 
situeren. De schaduw maar vooral 
oak blad, takjes en ander materiaal 
dat in de vijver valt maken het het 

Een lijst van geschikte planten voor 
het helofytenfilter: 

Nederlandse naam] 
Wetenschappelijke naam 

Gele lis / Iris pseudacorus 
Pijlkruid / Sagittaria sagittifolia 
I<almoes / Acarus calamus 
Grote waterweegbree / 

Alisma plantago-aquatica 
Grote egelskop / Sparganium erectum 
Gewone dotterbloem / Caltha palustris 
Snoekkruid (moerashyacint) / 

Pontederia cordata 
Grote kattestaart / Lythrum salicaria 
Zegge-soorten / Carex-soorten 
Mattenbies / Scirpus lacustris 

filtersysteem extra moeili jk het water 
zuiver te houden . 
Door de in Nederland overheersen
de westenwind is het gunstig am het 
filtergedeelte indien mogelijk aan de 
oostzijde van de zwemvijver aan te 
leggen . Door de wind wordt allerlei 
drijvend materiaal , stof, blad etc. 
over de overloop het filter in gedre
ven waar het eenvoudig direct af te 
voeren is. 

Aanleg van een zwemvijver 
De meest voorkomende materialen 
am een vijver van te bouwen: 

de vijver 
Wanden opbouwen , metselen / 
storten 
Leidingen en kabels aanleggen 
Aanbrengen van de folie 
Pomp plaatsen en aansluiten, 
doorvoeren maken 
Filtergedeelte vullen met 
substraat 
Vijverranden afwerken met 
bijvoorbeeld hout (vlonder) of 
(natuur)steen 
Vijver vullen met leidingwater 
Filterplanten aanplanten en 
bacteriecu Itu ren toevoegen 

H DPE (polyethyleen) folie : Een stug 
en stevig materiaal dat geschikt is 
voor zwaarder gebruik. HDPE is voor
al bij grate zwemvijvers kostentech
nisch voordel iger en is oak bij uitstek 
geschikt voor vijvers met een strakke 
vorm in een meer formele tuin . 
EPDM rubberfolie is flexibeler, en 
leent zich meer voor kleinere zwem
vijvers en vijvers met een " natuur
lijke", vloeiende vorm. 
Voor een gemiddelde vijver zijn 
beide materialen ongeveer even duur 
en beide materialen zijn ter plekke 
op maat te maken . 

De verschillende stappen voor de 
bouw van een zwemvijver, grofweg 
in chronologische volgorde . 

antwerp 
Aanvragen van vergunningen 
Ligging van bestaande kabels en 
leidingen: KLiC melding 
Uitgraven van de ruwe vorm van 

Tenslotte 
Een zwemvijver is een ecologisch 
verantwoord alternatief voor een 
zwembad in de tuin en ten opzichte 
van een gewone tuinvijver heeft het 
een extra belevingswaarde. Wei is 
het raadzaam om de aanleg en de 
installatie uit te besteden aan een 
gespecialiseerd bedrijf. 
AI met al kan een ecologische zwem
vijver een enorme verrijking zijn voor 
een tuin: Een extra dimensie am 
intens van te genieten ... 
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