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Een van de kennisgebieden waar de Ginkel Groep zich op heeft
toegelegd is het natuurlijk gezuiverd zwemwater. Bij natuurlijk
gezuiverd zwemwater experimenteer je echter niet alleen met het
systeem, maar feitelijk ook met de gebruiker. Je hebt tenslotte
met water, hygiëne en gezond
heid van mensen te maken.
Dit zorgt ervoor dat een uiterst zorgvuldige basis gewenst is.
Natuurlijk zwemmen is een sterk opkomend fenomeen waarbij
de interactie tussen plant en water voor de natuurlijke filtering
zorgt. De zwemvijver is geheel biologisch en rijk aan planten en
de meerwaarde is dat er dus geen chemicaliën gebruikt worden.
De Ginkel Groep werkt volgens het Biotop-systeem waarbij een
zorgvuldig afgestemde beplanting van een speciale regeneratie
zone op een biologische wijze zorg draagt voor helder en vitaal
water, het hele jaar rond! Om vervuiling van plantenresten uit het
plantengedeelte te voorkomen, scheidt een muur de zwemzone
van de regeneratiezone. Ook al is er een scheiding tussen deze
twee zones, een zwemvijver straalt altijd een fraaie en functionele
eenheid uit. Van een technisch disfunctioneren is eigenlijk geen
sprake want de toegepaste techniek is minimaal en zorgt ook
nog eens voor een besparing op energiekosten!

Het leven buiten beleven
Een tuin is net als een maatpak, het moet je passen. De tendens is om
een tuin als een verlengstuk te zien van de woonruimte waar je ontspannen
kan vertoeven en kan genieten van het buiten leven. Dat heeft tot gevolg
dat de inrichting van de tuin als zijnde buitenruimte allerlei ontwikkelingen
doormaakt op het gebied van; buitenkeukens, overkappingen, meubilair
enzovoorts. Maar laten we daarin vooral de groene aspecten niet vergeten!
In de eerste plaats moet de tuin goed bij de gebruiker passen en
het is raadzaam om deskundigheid in te schakelen bij aanlegof renovatieplannen. Bepalende factoren zijn: de functionaliteit,
onderhoudsvriendelijkheid (of juist niet!), de groene uitstraling,
materiaal- en plantkeuze en bijvoorbeeld duur
zaam
heid
aspecten. Een goed advies inzake de inrichting van de tuin is
van wezenlijk belang om onder aan de streep optimaal van de
buitenruimte gebruik te kunnen maken en er volledig van te
kunnen genieten.

Geheel biologisch
De Koninklijke Ginkel Groep houdt zich al 111 jaar bezig met alle
groene facetten in de leefomgeving waarbij aanleg, onderhoud
en renovatie van tuinen een echt specialisme is geworden. Maar
de leefomgeving biedt meer zoals; bomen, natuurontwikkeling
en natuurlijk gezuiverd water.

villa d'Arte 20

Elke zwemvijver is uniek en kan qua uitstraling helemaal op de
wensen van de gebruiker worden afgestemd, zo zijn er klassieke
en natuurlijke maar ook design zwemvijvers. Ook is het goed om
te weten dat als u al in het bezit bent van een traditioneel zwem
bad deze, economisch verantwoord, kan worden omgebouwd
naar een zwembad dat vrij is van chemicaliën. Zo’n natuurzwem
bad is optisch een traditioneel zwembad en toch een volwaardig
biologische zwemgelegenheid waar het zwemwater tot wel 25°C
kan worden verwarmd! Kortom: de Ginkel Groep kan en wil u ten
dienste zijn in het hele proces van advies, ontwerp, uitvoering
en nazorg. Het is dus zeer de moeite waard om uw ideeën
en wensen met ons te delen, daartoe hebben we adviseurs in
dienst die met hun kennis en kunde het proces begeleiden en
u ontzorgen!

De Koninklijke Ginkel Groep is een innovatief en allround
groenbedrijf die vanuit vijf vestigingen werkt aan het
duurzaam ‘vergroenen’ van Nederland. Dat doet men met
de activiteiten tuinaanleg- en onderhoud, boomverzorging,
dak- en gevelbegroeiing, zwemvijvers, natuurlijk water,
interieurbeplanting, terreininrichting en natuurontwikkeling,
waarmee al 111 jaar een breed scala aan opdrachtgevers
wordt bediend. Meer informatie: www.ginkelgroep.nl

De Koninklijke Ginkel Groep heeft de afgelopen jaren een
aantal gerenommeerde prijzen gewonnen zoals onder
andere; Green Building award (groene gevel), International
Design-award
(zwemvijver),
Nationale
Heem-prijs
(natuurontwikkeling), International Optigrun-prijs (groen
dak) en recent een MVO-prijs.
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