
Genieten van 
water in balans

Ecologische zwemvijvers
en natuurlijke zwembaden
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Natuur en techniek werken bij de 
ecologische zwemvijver samen, waardoor 
het water vier seizoenen schoon en helder is. 

De zwemvijver kan zowel rechtlijnig als 
organisch van vorm zijn. De vormgeving 
wordt aan de omgeving aangepast, waardoor 
het geheel een natuur lijke uitstraling krijgt. 
De zwemvijver bestaat over het algemeen uit 
een zwemzone en een zone met een 
helofyten filter (plantfilter). De toe voeging van 
een waterlelie zone geeft het karakter van de 
vijver een romantisch accent. 

De technische elementen, die voor de 
circulatie van het water zorgen, worden aan 
het oog onttrokken.

Genieten 
van water

Natuurlijke zwemvijvers
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Water heeft in ons leven een belangrijke plaats. Als basis van alle 
leven op aarde. Als noodzakelijke levensbehoefte. Als reinigend 
element.

Tegelijk staat water synoniem voor plezier, voor spel en vermaak, voor 
inspiratie en fascinatie. Wie in zijn vrije tijd graag het water opzoekt, 
zou ook eens kunnen denken aan water in eigen tuin. Er zijn volop 
mogelijkheden om van het water te genieten in bijna iedere tuin en met 
bijna ieder doel: zwemmen, ontspannen, spelen of eenvoudigweg van 
de natuur genieten. 

Lilypond heeft jarenlange ervaring met de combinatie water en wonen. 
Wij hebben twee typen ecologisch en duurzaam water-in-de-tuin  
ontwikkeld die aansluiten bij uw individuele woon- en vrijetijdswensen.  
Van een natuurlijke zwemvijver die bijna opgaat in de omgeving tot een 
strak designbad dat perfect aansluit bij moderne architectuur.
Welke uitvoering u ook kiest: 
Lilypond combineert wetenschappelijke kennis van water en ecologie 
met een hoge mate van klantgerichtheid en betrouwbaarheid.

Water: bruisend van leven 
of stil als een spiegel
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Een strak design zwembad met kraakhelder 
zwemwater op een natuurlijke manier? Dat 
kan. Ingenieurs van LilyPond hebben een 
ecologisch zwembad ontwikkeld welke 
qua verschijningsvorm niet onderdoet voor 
een gewoon zwembad maar geen chloor 
gebruikt of andere irriterende chemicaliën. 
Het technische onderdeel is bij een 
ecologisch zwembad wat uitgebreider dan 
bij een zwemvijver het geval is. 

Bij een ecologisch zwembad is de plantzone 
meestal beperkt tot het plantfilter waardoor 
er meer ruimte is om te zwemmen of 
voor architectonische elementen. Van 
hardstenen randafwerking en designterras 
tot aansluiting op de architectuur van uw 
woning of badhuis.

Spelen 
in water

Ecologische zwembaden
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Kiezen voor water in balans. Water in balans, ecologisch water.  
Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Het water in onze zwemvijvers en zwembaden maakt geen contact 
met de omliggende grond of met het grondwater. Dat is dus 
precies hetzelfde als bij een traditioneel bad. Maar omdat we geen 
chemische middelen gebruiken, krijgt u geen last van huid, ogen of 
slijmvliezen.

Het water is helder omdat het leeft. Daarom is het zelfreinigend,  
verkwikkend, gezond en heerlijk om er tijd bij door te brengen en 
uit nodigend om erin te duiken. Er is ruimte voor natuurlijk leven, 
waardoor dezwemgelegenheid in vier seizoenen spannend en mooi 
is. En dat geldt voor ieder ontwerp: van organische zwemvijver tot 
architectonisch designbad.

Water: om in te duiken 
of bij weg te dromen
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Water in uw eigen tuin: 
het hele jaar een 
bijzondere belevenis

Ontspannen op een perfect terras
Het terras is vaak de brug tussen woonhuis en zwembad. En daardoor 
de plaats waar u veel tijd doorbrengt: waar u samen met uw gezin 
of vrienden ontspant, geniet van de zon en een glas wijn, van een 
barbecue of van de sterrenhemel. 

Onze vakmensen kunnen een fantastisch terras creëren voor jarenlang 
tuinplezier. Het geheim van een goed aangelegd terras ligt namelijk  
onder de oppervlakte. Een aangepaste fundering, goede afwatering en 
een uitgekiende helling zijn cruciale punten waarmee we al rekening 
houden bij de aanleg van uw zwemgelegenheid. Zo kunt u er lang en 
optimaal van genieten.

Ontspannen 
bij water 
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Goed ontwerp, de beste basis

U wilt graag zo lang mogelijk genieten van een prachtige 
zwemgelegenheid. Naast de natuurlijke elementen hebben we ook te 
maken met techniek, met bouwmaterialen en constructiemethoden. 
Lilypond werkt met duurzame materialen en energie-efficiënte 
technieken. 

Ons intelligente bouw- en installatieconcept zorgt ervoor dat  
besparingen op energie- en watergebruik tot 50% kunnen oplopen.  
In de uitwerking van onze ontwerpen nemen we een overzicht op 
van te gebruiken materialen en technieken. En we leggen onze 
materiaalkeuze graag aan u uit. 

Zo werken we bijvoorbeeld met hardhoutvervangend materiaal dat is 
samengesteld uit gerecyclede kunststoffen. In combinatie met water 
een uitstekende keuze en gegarandeerd een lange levensduur!

Een sterke tuin start met een sterk tuinontwerp. Gebaseerd op uw 
persoonlijke gebruikswensen. De keuze van materialen en beplanting 
bepaalt daarbij de sfeer. En natuurlijk sluit een goed tuinontwerp aan bij 
de architectuur van de omgeving. 

Door toevoeging van het water element geven we een extra dimensie 
aan tuinarchitectuur. Als geen ander weten we wat water doet met uw 
omgeving, en ook hoe we het kunnen laten werken. 

Heeft u al een bestaand tuinontwerp of wilt u water verwerken  
in het ontwerp van een nieuwe woning, dan werken wij samen met 
ontwerper of architect aan een optimale integratie.

Duurzaam creëren: 
klaar voor de toekomst
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Nudepark 156, 6702 DX Wageningen
(0317) 202 030
info@lilypond.nl, www.lilypond.nl

Sander Voortman en Vincent van den Briel zijn de grondleggers van LilyPond 
Wageningen. Afgestudeerd in aquacultuur en aquatische ecologie hebben zij 
bewezen natuurlijke processen te kunnen combineren met high-tech  
oplossingen. Naast het ontwerpen en realiseren van projecten voor  
particulieren adviseert LilyPond ook instellingen, bedrijven en overheden  
met betrekking tot gecultiveerd waterbeheer. 
Het is voor ons team geen probleem in het buitenland te werken: zo hebben we 
al projecten gerealiseerd in o.a. Duitsland, Portugal, Frankrijk en Italië.

Zwemmen in warm water
De ecologische zwemvijver en het ecologische zwembad kunnen beide prima 
worden bijverwarmd. Op deze manier kunnen we het zwemwater in de zomer 
constant boven de 20 graden houden en bovendien het seizoen verlengen: in het 
voorjaar is het water eerder warm en in het najaar blijft het langer warm. Voor het 
verwarmen gebruiken we de laatste jaren de duurzame warmtepomptechniek. 
Deze gebruikt de warmte uit de lucht om het zwemwater op te warmen. 

Contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die LilyPond u kan 
bieden, of wilt u een offerte aanvragen? Belt u dan met Sander 
Voortman, telefoon 06 17 15 27 17 of mailt u naar info@lilypond.nl 

Onderhoudsservice voor zorgeloos genieten
Ecologische zwemvijvers zijn zelfreinigend en onderhoudsvriendelijk. Slechts 
enkele keren per jaar hebben ze uw aandacht nodig. Wilt u genieten van uw 
droomvijver maar heeft u weinig tijd? Dan kunt u gebruik maken  
van onze onderhouds service. We maken in overleg een voorstel voor  
service-op-maat.
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