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Kennis over helder zwemwater is niet erg 
toegankelijk, maar de vraag ernaar lijkt ieder 
jaar toe te nemen. Wiljan Bruggeman, lid van 
de begeleidingsgroep van het VHG Platform 
Natuurlijk Zwemwater, vertelde vorig jaar 
al in dit vakblad: ‘De laatste jaren zijn er in 
Nederland veel zwemvijvers gebouwd, maar 
helaas niet allemaal op de juiste manier. De 
Nederlandse versie van de FLL-richtlijnen geeft 
nu een professionele leidraad voor een 
gedegen aanpak en kwaliteitsborging.’

Inmiddels is het VHG Platform Natuurlijk 
Zwemwater weer een stapje verder met de 
lancering van een nieuwe e-learningcursus. 
Jeroen Zijlmans vertelt vakblad De Hovenier 
enthousiast over de inhoud van de nieuwe 
praktische cursus. ‘Wij hebben de ondernemers 
van het Platform Natuurlijk Zwemwater hele-
maal leeggetrokken wat betreft hun kennis. 
Praktisch al deze kennis is nu verwerkt in de 
e-learningcursus. We kijken op dit moment nog 

naar wat praktische zaken, zoals de duur van 
de cursus en wie we voor de klas gaan zetten. 
Deels zullen dat ondernemers van het Platform 
zelf zijn; we zullen hun hulp nodig hebben. 
Bij de VHG zijn we trots op weer een mooie 
nieuwe praktische cursus voor hoveniers. 
Dit zijn mooie ontwikkelingen voor onze sector.’

Na praktische cursussen houtbewerking en elektrotechniek nu 
zwemvijvers aan de beurt

Vorig jaar nam het VHG Platform Natuurlijk 

Zwemwater naar Duits model een richtlijn aan. 

Deze richtlijn, op basis van de Duitse FFL-

standaard, geeft bedrijven die zijn aangesloten 

bij het platform handvatten omtrent 

bepalingen en regels. Het gaat hierbij om de 

planning, bouw en het totaalonderhoud van 

zwemvijvers en natuurzwembaden. Binnenkort 

wordt op basis van deze nieuwe richtlijn een 

e-learningcursus gelanceerd.
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Medio juni lancering nieuwe 
zwemvijvercursus

Officiële lancering zwemvijvercursus
Donderdag 16 juni om 12.00 uur vindt in 
Haastrecht een bijeenkomst plaats van 
het Platform Natuurlijk Zwemwater van de 
VHG. Hier zal ook de officiële lancering van 
de nieuwe e-learningcursus plaatsvinden. 
De eerste cursusdata van de zwemvijver-
cursus zullen dit najaar plaatsvinden. Houd 
hiervoor de nieuwsbrief van vakblad De 
Hovenier of van de VHG in de gaten.

Jeroen Zijlmans: 'Praktisch alle kennis van de hoveniers uit het VHG Platform 

Natuurlijk Zwemwater is nu verwerkt in de e-learningcursus.'
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