
Bij Tuinen Dhaenens merkten ze die groeiende trend al snel op. Jaren van pure tuinaanleg heeft zich aanzienlijk uitgebreid 
naar de aanleg van zwemvijvers. Niet zo vreemd, want een zwemvijver kan perfect een verlengde van je tuin zijn, of omgekeerd. 
Zwemvijvers zijn flexibel. De afmetingen en de vorm kan je vrij kiezen. Je hoeft hier dus niet rechtlijnig te denken, laat het gerust 
wat kronkelen, tussen de beplanting door. Vandaar dat een zwemvijver altijd naadloos in je tuin geïntegreerd kan worden. Of dat 
nu in je bestaande tuin is of bij het ontwerpen van je nieuwe tuin, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Creëer de ultieme 
tuinbeleving 

Echt nieuw kunnen we zwemvijvers niet noemen. De speciaal 
voor zwemmers ingerichte wateroppervlakte vond zijn 
oorsprong lang geleden in Australië. Binnen Europa blijkt 
Oostenrijk de trendsetter te zijn. Een zwemvijver neigt immers 
naar de alom vertegenwoordigde meren in het land der Alpen. 
Ook de Belgen lijken zo’n zwemvijver meer en meer te aarden. 
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Naadloze integratie in je tuin
Na een vlugge schets wordt al snel duidelijk dat ze bij Tuinen 
Dhaenens over het vereiste inzicht beschikken om je zwemvijver 
ideaal te positioneren, zonder afbreuk te doen aan het uitzicht 
over je tuin. Bij het uiteindelijke ontwerp staat harmonie steeds 
voorop. “Een zwemvijver maakt voor ons deel uit van een 
totaalconcept. Het mag geen alleenstaand onderdeel worden, 
de vijver moet altijd in het grotere geheel van de tuin passen”, 
verduidelijkt Geert Dhaenens. 

4 dimensies
Bij de aanleg van een zwemvijver wordt nagedacht over de 
lengte, breedte en diepte. Bij Tuinen Dhaenens voegen ze 
daar een vierde dimensie aan toe: de hoogte. Niet enkel de 
beplanting in de vijver is belangrijk, de planten errond zijn 
even cruciaal voor het uiteindelijke uitzicht van je tuin. “Bomen 
of struiken kunnen je vijver al snel overschaduwen. Misschien 

niet tijdens de eerste jaren na aanplanting, maar zeker 
wanneer ze beginnen te groeien. Vandaar dat we niet enkel een 
doordachte keuze maken over de beplanting in de vijver, maar 
ook over die errond.” Met verlichting kan je overigens bepaalde 
delen van je vijver en je tuin extra in de kijker zetten. “Met 
goed geplaatste belichting accentueer je bijvoorbeeld een hoge 
boom, een bloemenperk, de waterpartij van je zwemvijver ...” 

Proper water
Hou je niet van troebel water? Tuinen Dhaenens geeft je advies 
over de juiste zuiverende planten. Biologische filtratie noemen 
ze het. Dé garantie voor zuiver en gezond water. “Uiteraard kan 
je hier nog een vijverfilter aan toevoegen. We werken met een 
downflow of upflow filter. Beiden komen op hetzelfde neer: 
ze filteren kleine vuiltjes uit het water”, verduidelijkt Geert 
Dhaenens. 

Aangenaam warm
Bij zwemvijvers is een zwarte folie de meest aangewezen keuze. Zo’n EPDM rubberfolie heeft niet enkel een langere levensduur, 
maar helpt ook om het water op te warmen. Zwart trekt de zon aan en dat betekent in de zomer tot wel 5 graden meer op de 
thermometer. “Passieve bijverwarming is mogelijk om het zwemseizoen te verlengen. Een warmtepomp op zonnepanelen kan je 
water met nog enkele graden verwarmen.” 

Nog een enorm voordeel van een zwarte vijverfolie? De reflectie: planten en omgeving worden spectaculair afgebeeld op het 
wateroppervlak. Daardoor creëer je de illusie dat je tuin dubbel zo groot is. Wie denkt dat een zwemvijver niet in een kleinere tuin 
past, heeft het dus duidelijk mis. 

Van grondwerken tot en met de 
beplanting, en alles ertussenin. 
Bij Tuinen Dhaenens hebben 
ze de skillset en de ervaring 
om alles zelf uit te voeren. 
Het uitgraven, de verharding, 
installatie, beplanting en ja zelfs 
voor een bijhorende poolhouse 
kunnen ze zorgen. 

Hoge belevingswaarde van je tuin
Bij Tuinen Dhaenens gaan ze niet zomaar de extra mile voor die 
smile, ze doen er nog wat kilometers bij. Het ontwerp, de aanleg en 
het onderhoud van je kleine stadstuin of magnifieke kasteeltuin kent 
geen grenzen. Je zwemvijver nemen ze mee in hun totaalconcept 
om de belevingswaarde van je tuin nog extra te verhogen. Jouw 
droomtuin, inclusief zwemvijver, zetten ze voor jou om in realiteit. 
Tot in de perfectie. En ver daarbuiten.
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