Het origineel van de wereldmarktleider:
De Swimming Pond van Biotop.

Maak van uw tuin
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moniseert met de omgeving.
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mogen noemen, een eis waaraan wij in de toekomst willen blijven
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componenten en ons ervaren team van specialisten staan garant voor
DI Peter Petrich

een betrouwbare werking en het blijvende plezier van uw natuur

Directeur Biotop

zwembad.
Met deze catalogus willen wij u een eerste indruk geven van de won

die perfect aansluit op de wensen van onze klanten genieten zij iedere
dag, het gehele jaar door van de hoogste levenskwaliteit. – Mogen wij
u daar binnenkort ook toe rekenen?
07.07.2009 13:28:58

persoonlijkheid.

water vrij van chemicaliën. Met de individueel geplande Swimming Pond
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Onze filosofie
Een duik in schoon en helder water zoals een bergmeer geheel zonder chemische
toevoegingen. Vooral op warme dagen neemt het verlangen naar een duik
in het frisse water toe, het allersliefst in de eigen tuin. Maar hoe bereik je zo een ideaal
met een waterkwaliteit waarvan je alleen maar kunt dromen?

Leonardo da Vinci betitelde water al als “het bloed

dankzij de techniek van Biotop, het heeft een posi

der aarde”. Het is ons meest waardevolle goed en we

tieve en weldadige werking op lichaam en geest.

moeten er behoedzaam mee omgaan. Als wereld

Met een Swimming Pond schept u voor uzelf een

marktleider op het gebied van zwemvijverbouw ligt

onbezorgde plek, waar het goed toeven is en waar u

het spaarzaam omspringen met deze grondstof ons

plezier beleefd aan het dagelijks zwemmen dicht bij

na aan het hart. Nu al meer dan dertig jaar is het ons

de natuur. Door de gedetailleerde planning en de in

doel helder en levendig water voor u te verwezenlij

dividuele aanpassing aan de bestaande architectuur

ken. Steeds op de laatste stand van de techniek schep

sluit de Swimming Pond naadloos aan bij de tuin en

pen wij een lang voortdurend glashelder zwemplezier,

creëert een oase van rust.

geheel zonder chemicaliën. Vitaal water zonder gif

De nieuwste ontwikkeling van Biotop is het ener

tige toevoegingen. Water dat leeft herstelt zichzelf

gieneutrale zwembad dat met fotovoltaïsme en de
kracht van de zon kan voldoen aan de volledige be

De kleurrijke beplanting, de
fraaie accessoires en de speelse stenen

jaar functioneert de installatie in evenwicht zodat er

maken van deze vijver een echte

voor het gebruik van het zwembad geen extra stroom

b likvanger in de tuin. (Oostenrijk)

nodig is.



Deze villa van rond de
eeuwwisseling heeft met de
monderne Swimming Pond
de perfecte aanvulling
g evonden. (Oostenrijk)
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hoefte van energie. Gemiddeld genomen over een

Deze Swimming Pond
met zijn royale, insecten
vriendelijke plantenzone
past het hele jaar
perfect in de Belgische
landschapstuin.
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De Swimming Pond
Het verlangen naar harmonie en rust wordt met
een Biotop Swimming Pond vervuld. Het wezenlijke
doel van het natuurlijke ontwerp is de indruk
te wekken dat de Swimming Pond er altijd al is geweest.

Het kalme en heldere water brengt nieuwe levens

In harmonie met de plantenwereld

kwaliteit in uw tuin en geeft ontspanning en rust. Een

Waterplanten halen de voor hun groei noodzakelijke

bescheiden en natuurlijke vormgeving, zachte ronde

voedingsstoffen meteen uit het vijver water en zijn

vormen zoals vloeiende en speelse oevers karakte

daarmee de directe voedingsconcurrenten van de

riseren de Swimming Pond van Biotop. Een Swimming

algen. Zij scheppen een optimaal leefmilieu voor

Pond met een klassiek design ontvouwt het gehele

zoöplankton dat zich weer voedt met ééncellige algen.

jaar een fascinerende werking en verhoogt ook in de

Bovendien wordt overdag door fotosynthese bij de

winter de waarde van de tuin. Flora en fauna creëeren

planten zuurstof vrij gemaakt en aan het vijverwater

een volledig nieuwe beleving. De Swimming Pond

afgegeven. Bijzonder goed geschikt hier voor zijn

benadrukt de reeds bestaande architectuur en vormt

aarvederkruid alsook verschillende soorten fontein

een plaats van rust, ontspanning en geborgenheid.

kruid en andere zuurstofplanten.

DE VOORDELEN

Waterkwaliteit zoals in een bergmeer
Door de natuurlijke vormgeving komt het biologische
zelfreinigende vermogen van een Swimming Pond

 l evendig en helder water vrij
van chemicaliën

volledig tot zijn recht. Verontreinigingen worden door
de planten als voedingsstof geabsorbeerd en scha

 n atuurlijke zelfreiniging door planten

delijke bacteriën worden door natuurlijke water

 n atuurgetrouw designelement in de tuin

organismen afgebroken. Zo behoudt uw Swimming

 i ndividueel aangepaste ontwerpen en

Pond zijn perfecte waterkwaliteit.

uitvoeringen
 g emakkelijk in onderhoud
 a l meer dan 30 jaar tevreden klanten
 w ereldmarktleider in de zwemvijverbouw

 D eze natuurlijke vijver
in Herefordshire, Engeland,
creëert een unieke habitat
voor mens en dier.
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Deze “design” Swimming Pond
aan een helling weerspiegelt
p erfect de lijnrechte architectuur
van het huis met een adem
benemend uitzicht dankzij zijn
Infinity-rand. (Oostenrijk)
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Vormgeving
Met een Swimming Pond vergroot u de tuin als een venster naar een nieuwe wereld.
In de klassieke stijl, met een design van strakke lijnen of geheel natuurlijk,
elke vormgeving fascineert met de bijzondere werking van schoon en helder water.
Gun uzelf deze speciale luxe voor uw thuis en schep met uw Swimming Pond
een oase van rust en ontspanning.

Swimming Pond “natuur”
De “natuur”-Swimming Pond doet
iedereen die graag veel groen om

Swimming Pond “klassiek”

zich heen heeft veel plezier. Plan

Zij die zich verheugen op tijdloze

ten omringen het zwemgedeelte

schoonheid kiezen voor de geheel

Swimming Pond “design”

en roepen een volkomen nieuwe

klassieke variant van de Swimming

Voor designliefhebbers en vrienden

levenservaring op. Deze vijver past

Pond. Het rechthoekige z wem

van rechte lijnvoering biedt zich

bijzonder goed bij de natuurlief

gedeelte wordt door het regene

de “design” variant als per fecte

hebber die door een Swimming

ratiegedeelte min of meer om

Swimming Pond aan. Deze ken

Pond extra leefruimte voor zichzelf

ringd. Elegant gaat deze klassieke

merkt zich door extravagante vor

alsook biodiversiteit met flora en

Swimming Pond als een oase op in

men. Ver schillende materialen

fauna wil creëeren en in harmonie

uw tuin en schenkt u daarmee een

harmoniseren goed met elkaar en

met de natuur wil leven.

volledig nieuwe lifestyle.

gezamelijk leveren ze een smaak
volle compositie met een zekere
flair op. Duik in de nieuwe dimen

 Fauna en flora fascineren

sie van natuurlijke puurheid.

de eigenaren van deze
“natuur”-Swimming Pond net
zoals hun gasten. (Engeland)
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Deze “klassieke”
Swimming Pond in België is
o mlijst met bloemenstruiken.
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DE FASES TOT EEN
VOLTOOIDE SWIMMING POND
Advies- en ontwerpfase

1.

2.

3.

Het beste is wanneer wij samen met u ter plekke in
uw tuin uw wensen en onze ideeën zo goed mogelijk
conc retiseren zodat de Swimming Pond aan al uw
b ehoeften voldoet en u er heel lang plezier van zult
hebben.
Daarbij spelen de volgende factoren een belangrijke rol:
 het gewoonlijke gebruik van uw tuin
 de plaatselijke omstandigheden
 uw persoonlijke stijl
 het karakter van uw tuin
 het beschikbare budget
Voor dit adviesgesprek nemen wij uitgebreid de tijd om
alle gegevens voor een eerste ontwerp en een kostenbegroting
te verzamelen. U kunt alle overlegde documenten in alle
rust bekijken en in vervolggesprekken veranderingen in ons
plan aanbrengen en de kostenbegroting in detail bespreken.

Individueel
ontwerp

Bouwfase
Volgens een precies vastgelegd tijdsbestek worden
de graafwerkzaamheden alsook het bouwen van de
Swimming Pond door onze experts uitgevoerd. Direct
na het voltooien van de bouwfase wordt de vijver
gevuld met water en de technische installatie in gebruik
genomen. Om u zo snel mogelijk in de Swimming Pond

16

Wat kan het karakter van u tuin beter
w eerspiegelen dan de stijl van uw geheel
persoonlijk vormgegeven Swimming Pond?

te kunnen laten zwemmen kan ook het terrein rondom weer

Klassiek, modern of volkomen natuurlijk, elk Swimming

Zwemfase

Pond-project oriënteert zich op het individuele con

Na een uitvoerige instructie van uw adviseur ontvangt u een handboek

cept van de daarbij behorende tuin en perfectioneert

waarin u alle noodzakelijke aanwijzingen voor het gebruik van uw

het geheel tot een gezamenlijk kuns t werk . Een

Swimming Pond kunt nalezen. Ook in de aanloopfase van enkele weken

concurr entieloze veelzijdigheid die met al meer dan

waarin de biofilter gaat werken staat de Swimming Pond geheel

7.000 gebouwde projecten wereldwijd wordt weer

tot uw beschikking. Uiteraard kunt u altijd met uw toekomstige vragen

gegeven. Uw fantasie kent daarbij geen beperkingen.

terecht bij uw Swimming Pond vakbedrijf.

in de oorspronkelijke staat worden herstelt of geheel nieuw
worden ontworpen.
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Pond

Schematische
dwarsdoorsnede

De techniek
Van oudsher is het de doelstelling van Biotop om de
technische componenten zo vorm te geven dat ze
e envoudig zijn en voor de gebruiker makkelijk te bedienen.

2

D e boogzeefs kim m e r
heeft als functie om de

3

De carbonator voorziet
de waterplanten op een

e e n z w e m v ij v e r h e e f t

B iotop een eigen concept ontwik
keld. De pomp is ondergebracht in

Voordelen

Pond te ver wijderen. Het water

r eguleer t de pH -waarde in het

daarbij biologisch gereinigd. Dat

vloeit over een boogvormige zeef

w ater. Dit unieke proces is door

houdt in dat de verontreinigingen

bespaart plaats en is even-

met een diameter van de mazen

Biotop ont wikkeld en gepatent

en organische verbindingen door

tueel onzichtbaar onder

van maar 0,3 millimeter, zo kunnen

eerd.

bacterieën worden afgebroken. Het

de vlonder geïnstalleerd

arm, nagenoeg geluidloos

skimmerklep gereguleerd zodat

speciale hoekelementen worden

biologis ch gezuiverde w ater

altijd de juiste hoeveelheid water

gebouwd. Nog meer opties op de

stroomt vervolgens terug naar de

volgende bladzijdes.

zwemvijver.

aangezogen maar stroomt zonder

vlonder worden ingebouwd

patent toegekend.

vijver.

Twee watercirculaties, gemakkelijk te bedienen

 d e pomp hoeft ’s winters
niet te worden verwijderd
 l eidingen hoeven in de

Voordelen

De scheiding van de twee watercirculaties maakt een economisch en

 o ok de kleinste drijvende

energiebesparend gebruik van de pompen mogelijk. De eerste circulatie

winter niet te worden

deeltjes worden uit het

zorgt voor het reinigen van het wateroppervlak en het verwijderen van

geleegd

water gefilterd

 a an- en afvoeren kunnen
apart worden geregeld
 d e pomp wordt door het
water optimaal gekoeld
18

filtersystemen

permanent door de biofilter. Het

wikkeling is Biotop een Europees

 h eeft minder ruimte
nodig dan conventionele

 ater
van de bacteriën stroomt het w

over de zeef vloeit. Voor deze ont

 d e bio-compactfilter

een optimale zuiveringsprestatie

z wem- en regeneratie 

tueel onder de houten

zonder chemische middelen

Het tussenschot tus sen

zone kan, zoals hier afgebeeld met

werking kan de put even-

water via drukleidingen terug in de

4

water toevoer over een flexibele

u itgekiend mechanisme wordt de

Het water wordt niet door de pomp

op de bodem van de put pompt het

resultaat is glashelder water. Voor

 dompelpompen zijn geluids
 d oor deze geluidsarme

 b iologische zuivering

het bio-compactfilter en wordt

een volgelopen dompelpompput.

druk de put in. Een dompelpomp

b oven naar beneden door

Voordelen

natuurlijke manier van CO2 en

worden opgevangen. Door een
Voor de watercirculatie in

Het w ater s troomt v an

drijvende deeltjes uit de Swimming

ook de kleinste verontreinigingen

1

5

 d e zeef verstopt niet en is
zelfreinigend
 voedingsstoffen worden niet
meer in het water opgelost

O p t io n e e l : d e co m p o 

drijvende deeltjes uit het water. De pomp is alleen overdag in gebruik.

nenten 1 en 5 kunnen ook

De t weede circulatie zorgt voor de afbraak van organische ver

samen in een ruimtebesparende

ontreinigingen. Deze pomp loopt continu gedurende het zwemseizoen.

put, de combi-box worden onder

Bij beide circulaties kunnen waterornamenten zoals een bronsteen of

gebracht.

een waterval worden geïntegreerd.
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In de omgeving van
Rotterdam is een
“design” Swimming
Pond aangelegd.
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CONSTRUCTIES
VAN
SWIMMING
PONDS

Door de afscheiding onder het wateroppervlak van het regeneratiegedeelte en het zwemgedeelte wordt verhinderd dat de
vegetatie zich over het gehele zwemgebied uitbreid. Bovendien
is hierdoor het onafhankelijk van elkaar legen van de zones
voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.
Normaliter wordt met een polypropyleenfolie afgedicht.

Constructie met hoekelementen
Met dit prefab-systeem van hoekelementen wordt
de afscheiding tussen de zwemzone en de regene
ratiezone uitgevoerd. Ze zijn milieuvriendelijk, te
recyclen en door de variabele steekverbinding kan
de vorm van het zwemgedeelte vrij worden gekozen.
Dankzij de kant-en-klaarmodule van dit systeem
wordt tijd gewonnen en is er een grote flexibiliteit in
de vormgeving.

Constructie met muur
Bij de constructie met een muur gaat het om een
zeer stabiele bouw wijze die het optimaal gebruik
maken van de ruimte in het zwemgedeelte door de
 xacte
badgasten mogelijk maakt. Door de strakke en e
verwerking van de folie wordt ook het inzetten van
een zwembadrobot voor het automatisch schoon
maken van de bodem en de wanden mogelijk. Ook
hier kunnen de zwem- en regeneratiezone onafhan
kelijk van elkaar worden geleegd.

Constructie met aardwal
Bij deze kostenbesparende variant, die flexibel is in
Bij deze Swimming Pond
in Nieuw-Zeeland is goed

de vormgeving, wordt het zwemgedeelte van het
regeneratiegedeelte gescheiden door een aardwal.

te zien hoe de zwemzone

Door de brede aardwal is er voor de bouw van de

en de plantenzone van

vijver een grotere oppervlakte nodig die tevens s tabiel

elkaar gescheiden zijn.

en natuurlijk gevormd dient te zijn.
23

In Groot–Brittannië
werd een paradijs gecreëerd
voor het hele gezin.
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Ombouw & saneren
Heeft u een zwemvijver die niet goed functioneert of die niet meer
voldoet aan uw optische eisen? Dan biedt Biotop uitkomst.
Als ervaren experts gebruiken wij onze knowhow om uw tuin weer te
transformeren in een oase van rust en ontspanning.

Ons conver ter-systeem is buitengewoon geschikt

filter. Laat u van de bewezen technologie van de Biotop

voor zwemvijvers die nog niet zijn uitgerust met een

Swimming Pond over tuigen en geniet van de luxe

technische ins tallatie alsmede voor die vijver s

van het leven aan uw eigen zwemvijver.

w aarvan de waterkwaliteit onvoldoende is of waar er
problemen zijn met overmatige algengroei. Voor de

De vijversanering van oude projecten

transformatie worden de aanwezige technische

Al meer dan dertig jaar geleden zijn de eerste Biotop

c omponenten van uw zwemvijver getoetst op her

Swimming Ponds gebouwd en die zijn ook nu nog mooi.

gebruik, pas daarna wordt begonnen met de ombouw.

Maar qua techniek is er behoefte aan een sanering.
In de loop der jaren kan een weelderige planteng roei

Voordien

Upgrade, de eenvoudige uitbreiding

het watervolume verminderen. Sterk vertakte wor

voor uw Swimming Pond

telstelsels bemoeilijken het filteren van de sedimen

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en

ten. Deze kunnen dan niet geheel worden verwijderd

de ruimte wordt samen met u gekozen voor de best

en de daarin gebonden voedingsstoffen lossen weer

mogelijke variant om er met een uitbreiding van uw

op in het water. Dit natuurlijke proces van dichtslib

vijver een Swimming Pond van te maken. Wij werken

ben kan met een sanering goed worden opgelost.

altijd met de nieu w s te technologie, maken u w

Hierbij wordt het regeneratiegedeelte geheel leeg

S wimming Pond gebruikersvriendelijk en minima

geruimd, het substraat vernieuwd en nieuwe planten

liseren de onderhoudswerkzaamheden. Dat lukt door

ingezet. Wij stellen graag een pakket van maatrege

het inbouwen van een boogzeefskimmer, een dompel

len voor u samen dat perfect past bij uw zwemvijver

pompput en ook een biociruclatie met een fosfaat

om deze te optimaliseren tot een Swimming Pond.

Nadien

Na de sanering heeft deze
S wimming Pond in 2015
een Design-Froschkönig
gewonnen. (Engeland)
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Individueel ontwerp
U wenst een volledig op uw behoeften afgestemde zwemvijver?
Dan kunt u kiezen uit een veelvoud van uitvoeringsmogelijkheden
en past u het project aan aan uw levenstijl, huis en tuin.

Aan uw fantasie worden hierbij geen grenzen gesteld.

het gebruik van steen opgewekt. Ook de soort van

De uitstraling van een Swimming Pond hangt voor

b eplanting speelt een belangrijke rol. Voor een mooie

een groot gedeelte af van de vormgevingselementen

uitstraling ’s avonds zorgt een pas sende onder

die u wilt gebruiken. Een gezellige indruk onstaat

waterverlichting.

b ijvoorbeeld door de hoeveelheid hout die wordt

Stapstenen

toegepast. Een koele ambiance wordt wederom door

en houten steiger


Individuele
vormen

Steenomranding

Houten steiger met
o nderwaterverlichting

Individuele
b eplanting
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Olijfgroene folie
RAL 6003

Bronsteen

Blauwgrijze folie
RAL 7031

Beekverloop

Grafietgrijze folie
RAL 7024

Terras

Houten ladder

Onderwater
verlichting

31

Service

ONDERHOUDS
WERKZAAMHEDEN
IN HET SEIZOEN

Om een optimale waterkwaliteit te waarborgen is een passend
onderhoud van de Swimming Pond onontbeerlijk. Wij adviseren u graag en
indien gewenst kunnen wij ook een regelmatige service voor u uitvoeren.

D
 e skimmerkorf moet afhankelijk
van het seizoen dagelijks tot wekelijks
worden geleegd.
Z
 oals ook in de tuin benodigt de

Een passende kwaliteit van het vulwater is de beste

In nieuw aangelegde Swimming Ponds is de g roei

voorwaarde voor zuiver water in de Swimming Pond.

van algen heel natuurlijk. Dit kunnen eencellige algen

b eplanting van de regeneratiezone een

Dienovereenkomstig moet dit dan ook voor het

zijn die het water groen kleuren of ook draadalgen.

tuinonderhoud. In de zomer moeten de

g ebruik worden geanalyseerd. Vertroebelingen van

Draadalgen worden in deze fase met een schepnet

waterplanten meerdere keren gesnoeid

het water, kalkafzetting en algengroei kunnen ver

verwijderd. Zodra de waterplanten gegroeid zijn en

worden, in de winter de oeverplanten.

schillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen

gaan werken wordt de algengroei vanzelf weer m
 inder.

D
 e afgezette sedimenten moeten mins-

gaat het om tijdelijke verschijnselen die vanzelf weer

Ondanks helder water kan er in het vlakke gedeel

verdwijnen. Blijven de verschijnselen echter langere

te of bij de inspuiters of waterornamenten een vorming

tijd zitten dan is een gericht onderzoek naar de oor

van draadalgen ontstaan. Deze zijn onschadelijk en

bio-compactfilter dan moeten de

zaak door een Biotop specialist noodzakelijk om de

kunnen naar eigen inzicht worden opgevist.

f iltermatten één- tot tweemaal per jaar

tens éénmaal per jaar worden opgezogen.
 I s de Swimming Pond uitgerust met een

uit de put worden gehaald en worden

juiste maatregelen te kunnen nemen.
Onderhouds
werkzaamheden


schoongemaakt.
 et winterklaar maken van het systeem
H
is met een paar handelingen gedaan.
Verdere informatie hierover kunt u
t erugvinden in onze s ervicevideo’s die u te
allen tijde op onze website kunt bekijken.
 et opzetten van een net voor
H
het opvangen van bladeren in de herfst
verhindert de inval van loof.

Algengroei 

Is de constructie van de Swimming Pond geschikt

en biofilm

voor een zwembadrobot dan kunnen de bodem en
de wanden ook automatisch worden gereinigd. Op

Hierbij raden wij aan het verwijderen van de vlekken

alle plekken waar de robot niet kan komen moet met

uit te voeren met een speciale hogedrukreiniger. Ter

een borstel handmatig worden schoongemaakt.

bescherming van de folie mogen alleen geteste

Ongeacht het regelmatige gebruik van de robot

a pparaten worden gebruikt.

tijdens het seizoen kan er toch een aanslag ontstaan.
In zeer zeldzame gevallen kan de biofilm, meestal in

De biofilm is een levensgemeenschap van

combinatie met onvoldoende onderhoud of een ster

bacteriën, schimmels of algen die zich hech

ke kalkafzetting, donker kleuren en hardnekkig zijn.
32

ten aan de oppervlakten en daar groeien.
33

Vragen & antwoorden

Reacties van klanten

Dankzij de moderne techniek kent de grootte van een Swimming

HOE VEEL PLAATS
HEB IK NODIG
VOOR EEN BIOTOP
SWIMMING POND?

Pond geen grenzen. Ideaal is een vlakke of te egaliseren opperv lakte
voor een zwemgedeelte vanaf 30 m². Qua ligging is alles mogelijk
van zonnig tot schaduwrijk. De ligging heeft direct invloed op de

De Swimming Pond heeft mij direct overtuigd.

watertemperatuur en heeft zowel voor- als nadelen.

Plotseling kwamen al mijn bijna vergeten
j eugdherinneringen aan vrijheid, frisheid en het

Elk project wordt individueel gepland en aan de gegeven om

zwemmen in rivieren en meren weer terug..

standigheden ter plaatse aangepast.

Bij de juiste dimensionering en uit voering van de

KAN IK ER ZEKER
VAN ZIJN DAT HET
WATER ZICHZELF
REINIGT?

r egeneratiezone en de keuze van de juiste water
planten functioneer t een Swimming Pond al. Bo
vendien wordt de vijver met dierlijk plankton zoals
water vlooien ingeënt. Deze miniscule organismen
spelen een belangrijke rol bij het zuiveringsproces.
Men moet alleen een beetje geduld hebben totdat
de vijver zijn evenwicht heeft gevonden.

HOEVEEL WERK IS
HET ONDERHOUD?

Uw Swimming Pond

KAN MEN IN DE
WINTER SCHAAT
SEN OP EEN
S WIMMING POND?

Bij een Swimming
Pond verwarmt de zon
het wateropper vlak,
deze energie wordt

is bij een toereikende

Er is geen betere oppepper

ijslaag uit s tekend

na een lange werkdag

g e s chik t om op te

De Swimming Pond heeft in de herfst en in het voor

dan een verfrissende duik

schaatsen!

jaar een schoonmaakbeurt nodig. Sedimenten op de

in mijn Swimming Pond.

KAN EEN
SWIMMING
POND
WORDEN
V ERWARMD?

bodem moeten worden opgezogen en de wanden

Overdag heerlijk actief

eventueel worden afgeborsteld. In de zomer worden

zijn en zwemmen, ’s avonds

de waterplanten gesnoeid. In de herfst omvat het

in stilte genieten van

onderhoud het terugsnoeien van planten en het op

de betoverende verlichting.

stellen van een opvangnet voor bladeren. Elke drie tot
vijf jaar moet het water uit de regeneratiezone wor
den gepompt. Dan wordt ook dit gedeelte afgespoeld
en schoon gezogen.

aan het diepere ge
deelte van de zwem
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zone doorggeven. Het

Muggen worden door hun natuur

water kan echter in

lijke vijanden zoals schaat sen

het zwemseizoen ook

rijder s en libellenlar ven in het

tot 28° Celcius worden

oeverg ebied in bedwang gehou

verwarmd.

den, dit garanderen wij!

KOMEN ER BIJ
EEN VIJVER
MEER MUGGEN
VOOR?
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