
Natuurlijke vijvers en zwemvijvers 



Wat Geopool doet
Geopool is een divisie binnen Geolock die zich toespits en specialiseert in het aanleggen 
van natuurlijke vijvers en zwemvijvers. Geopool ontwerpt en voert uw project uit met gro-
te efficiënte en flexibilieit. De Geopools zorgen altijd voor een extra dimensie in uw tuin. 

mooi dicht. Indien gewenst maken we met gelamineer-
de PE-folie de vijver 100% vloeistofdicht.

We leggen een laag grond bovenop de kleimatten 
waardoor een natuurlijke biotoop ontstaat, ideaal voor 
vissen en vijverplanten.

De EPDM zwemvijver
Deze zwemvijver is een EPDM-vijver waarbij een gemet-
ste kuip bekleed wordt met een EPDM-folie op maat. We 
voorzien een apart filtergedeelte met een lavalaag en 
een plantenzone. Een pomp zorgt voor de overloop van 
het water.

In de zomermaanden nodigt een zwemvijver uit om een 
frisse duik te nemen, in de koudere maanden is het dé 
blikvanger in je tuin.

Heb je een grote tuin, dan kan je de zwemvijver ook 
combineren met een natuurlijke vijver. Hier spreken we 
over de Geopool.

De Geopool vijver
Onze geopool is een zwemvijver die deel uitmaakt van 
een grote natuurlijke vijver zonder dat je het merkt. De 
EPDM-zwemvijver wordt volledig opgenomen in het 
geheel met rietveld en een natuurlijk filtersysteem.

De natuurlijke vijver 
Een natuurlijke vijver in de tuin oogt mooi en is gemak-
kelijk in onderhoud. Heb je een grote landschapstuin, 
dan maakt een vijver het plaatje compleet. Een uitge-
strekte waterpartij brengt rust en je hebt er het hele 
jaar door plezier van. Een vijver verveelt echt nooit.

Bij Geopool werken we met bentonietmatten om 
natuurlijke vijvers aan te leggen. Deze minerale afdich-
tingsmatten slibben de bodem en de vijverwanden 



ZWEMGEDEELTE

AFWERKING
GRAS

FILTERVIJVER

HOUTEN 
VLONDER

De voordelen  
van een “Geopool”

Natuurlijk, milieuvriendelijk
De natuurlijke en grote filter (3 x de grootte van 
het zwemgedeelte) zorgt voor een biologisch 
evenwicht. Geen schadelijke stoffen zoals chloor, 
sulfieten e.d. nodig. 

Landschap geïntegreerd
De mooie integratie van het zwemgedeelte in de 
vijver zorgt ervoor dat het geheel een éénheid 
vormt met de rest van de tuin en de omgeving.

Budgetvriendelijk
In vergelijking met de aanleg van klassieke zwem-
baden- en vijvers van deze omvang ligt de kost 
tot 25% goedkoper. Ook de onderhoudskost is 
zogoed als nihil.

Onderhoudsvrij
U dient geen gebruik te maken van extra filterin-
stallatie en de bijhorende reinigings producten.

Zwemmen in een natuurlijke vijver schrikt veel men-
sen af. Met de Geopool creëren we een zwemvijver net 
onder het wateroppervlak waar we een bentonietvijver 
tegen plaatsen. Door de zandlaag en afdeklaag met lava 
waarmee we de natuurlijke vijver bekleden, ontstaat er 
een natuurlijke biotoop. Natuurlijke bacteriën kunnen 
er zich ontwikkelen en we integreren een plantenzone 
waar vissen zich goed kunnen voelen. 

Het water circuleert op een natuurlijke manier van de 
zwemvijver naar de natuurlijke vijver en omgekeerd.

De geopool is dus een zwemkuip die verscholen zit in 
het wateroppervlak waar je met een vlonder of een 
loopbrugje toegang toe hebt.

Je hebt het gevoel dat je in een grote vijver zwemt en 
het uitzicht is uniek.

Puur zwemplezier in een prachtig kader. Het lijkt wel 
alsof je in een meer zwemt.



Adresgegevens

Bureel Geolock:
Scheldestraat 72,  
B-9240 Zele
Magazijn Geolock:
Doornpark 56B,  
9120 Beveren-Waas

Contact

info@geolock.be
www.geolock.be
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Geopool ontwikkelde 3 types gebaseerde op 3 
standaard afmetingen voor het zwemgedeelte. 
Formaten op maat zijn ook perfect mogelijk. 
Alle Geopools kunnen voorzien worden van 
een vijverrand afwerking in hout, natuurstenen, 
graszoden of een een afwerking met gemetste 
stenen. Als extra kan een houten vlonder voor-

Standaard assortiment Geopool

Type 1
A = 4 x 8 meter

B = 96 m2  

Type 2
A = 5 x 10 meter

B = 150 m2  

Type 3
A = 6 x 12 meter

B = 216 m2  
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A = zwemgedeelte
B = vijver/filtergedeelte

zien worden die kan dienen als toegang tot het 
zwemgedeelte. Voor het zwemgedeelte zijn de 
inbouw van bodemskimmers en ledspots ook 
mogelijk.


