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Groene Gast

Sander Voortman
Mooie zwemvijver in winterse sferen,
waar zit u precies?

En die passie kunnen jullie kwijt in de
aanleg van ecologische zwemvijvers?

„Dit is een particuliere zwemvijver
in Driebergen. Daarmee heeft LilyPond onlangs de titel Zwemvijver
van het Jaar 2016 gewonnen. Daar
zijn we heel trots op.’’

„Ja, want we gebruiken de groene
waarden die de natuur ons aanreikt om schoon en veilig zwemwater te creëren. Daarnaast kun je
de klant echt meenemen naar wat
er onder de waterspiegel afspeelt
aan leven. Je gaat immers met je
lijf het water in? Een ecologische
zwemvijver is namelijk helder
omdat die leeft, terwijl een traditioneel zwembad helder is omdat
die dood is.’’

U bent net als uw compagnon ecoloog. Hoe komt een ecoloog in de
zwemvijvers terecht?
„Ik heb inderdaad aquacultuur in
Wageningen gestudeerd. Je krijgt
tijdens die studie wel veel over
aquatische ecologie, maar de stof
is erg gericht op hoe je zo veel mogelijk vis produceert. Onze passie
ligt juist bij het hele ecosysteem.
Wij willen daar op een extensieve
manier mee omgaan. Dus met
Sander Voortman is eigenaar meer oog voor de beleving en de
van LilyPond in Wageningen,
natuurwaarde van de aquatische
specialist in het aanleggen
van ecologische zwemvijvers. ecologie.’’

www.tuinenlandschap.nl

LilyPond verzorgt zowel het ontwerp,
de aanleg als het onderhoud?
„Ja we doen alles. We hebben in
de loop der jaren een geheel eigen
systeem ontwikkeld waarmee we
de vijvers aanleggen en schoonhouden. Hoveniers kunnen overigens van dit LilyPond-systeem

Nieuwsgierig naar de vijver in zomertooi?
Kijk hier voor meer foto’s

franchiser worden. Het ontwerp
gaat wel vaak in overleg met de
ontwerper of tuinarchitect. Bovenstaande tuin is bijvoorbeeld door
Arie Tuinarchitectuur ontworpen.’’

Waarom hebben jullie deze zwemvijver voor de prijs ingezonden?
„Omdat we hem vanwege de
rechte vormen goed vinden passen
bij de formele stijl van het huis,
zonder dat dit ten koste gaat van
de natuurbeleving. De langgerekte moerasvegetatie (links) trekt
salamanders, groene kikkers en
libellen aan. Daarnaast dragen de
gekozen planten vanwege hun
bloeiwijze en groeivorm bij aan de
vijverromantiek, aan het visuele
aspect. Voor de helderheid van het
water zorgt het plantenfilter aan
de andere kant van de vijver en
een technische voorziening.’’ <
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