Realisatie: Propress, Wageningen

Bij de aanleg van een nieuwe zwemplas verzorgt LilyPond
een deel of indien gewenst de gehele realisatie inclusief:
Projectvoorbereiding en Ontwerptekeningen - Overleg de Provincie
- aanvraag ontheffing Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden (Whvbz) - Begeleiden Grondverzet - Plaatsen
onderafdichting - Plaatsen Technische ruimte en Techniek - Inrichten
Regeneratiezone (Plantfilter) -Beplantingsplan en Aanplant Beheerprotocol - Serviceplan bij exploitatie van de ecologische
zwemgelegenheid.
Voor de aanleg van een nieuwe zwemplas is ook een ‘coaching’
module beschikbaar. De uitvoer van de realisatie wordt dan verzorgt
door de parkbeheerder onder begeleiding van een ingenieur van
LilyPond B.V.

Wie zijn wij?
Na een studie aan Wageningen Universiteit, met als specialismen
aquacultuur en aquatische ecologie, werken ir. Sander Voortman
en ir. Vincent van den Briel al ruim tien jaar samen als ‘helder water
specialisten’ in LilyPond B.V. De toepassing van onze expertise
beoefenen wij in ontwerp en aanleg van ecologische zwemvijvers,
ecologische zwembaden en recreatieplassen. De realisatie ervan
doen we zelf met ons eigen gekwalificeerde team van mensen die
we zelf opleiden. Momenteel realiseert LilyPond haar projecten in
Nederland maar ook over de grens in Duitsland, Frankrijk en Italië.

LilyPond is vakprijswinnaar "zwemvijver van het jaar 2016"
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LilyPond
Recreatieplassen

Onbeheerd natuurwater is lang niet altijd geschikt als zwemwater. In de zomermaanden
controleert de provincie iedere twee weken de kwaliteit van het zwemwater van het
oppervlaktewater. Hierbij wordt gekeken naar de zuurgraad en de helderheid van het water en
naar de aanwezigheid van bacteriën. Uit dit onderzoek blijkt regelmatig dat de kwaliteit van het
zwemwater in de buitengebieden slecht is. Dan plaatst de provincie waarschuwingsborden.
Recreëren bij een natuurlijke zwemplas draagt bij aan het ultieme vakantie gevoel voor jong
en oud. Door de combinatie van zand en water vermaken kinderen zich optimaal. De hele dag
kunnen ze zwemmen en zandkastelen bouwen. En mocht het weer toch een beetje minder zijn
dan zorgen voorzieningen en andere activiteiten rondom de zwemplas, zoals bijvoorbeeld een
zonneweide en speeltuin voor extra vertier.

Veel vakantieparken liggen in de buurt van mooie bossen en andere natuur. Nog unieker wordt
het als je ook op het park zelf vanaf een prachtig strand kunt genieten van een zomerse dag en
een frisse duik kunt nemen in helder water.
LilyPond Wageningen heeft de afgelopen tien jaar naam gemaakt op het gebied van natuurlijk
zwemwater. Naast ecologische zwemvijvers en -zwembaden voor de particuliere markt
realiseert LilyPond ook recreatieplassen voor Chaletparken, Resorts en Campings.

Een LilyPond recreatieplas biedt ook tijdens een hittegolf gezond en helder zwemwater aan
de bezoekers. Veiligheid staat daarbij voorop want juist als de zomer op z’n heetst is zoeken
mensen verkoeling in het water. Bij een LilyPond zwemplas werken natuur en techniek op een
uitgekiende manier samen. Daardoor blijft de veiligheid van het zwemwater gewaarborgd.
Hierbij spelen nog meer zaken een rol dan alleen de alleen de waterkwaliteit. Deze zijn allemaal
vastgelegd in het risicomodel van de nieuwe zwembadwet. LilyPond is bekend met deze
wetgeving en begeleid de parkbeheerders hierbij in het voortraject.

