Wonen & Zwembad

Wonen & Zwembad

Vervuild filter

Een frisse duik in heerlijk, helder water

ZES tips voor een
schoon en veilig zwembad
Het is echt niet alleen maar leuk om een zwembad te hebben. Pool Stress is een veel voorkomende kwaal
onder zwembadeigenaren. Groen of zelfs zwart water, een kapotte pomp of lekkages zijn enkele voorbeelden
van de luxeproblemen die je als zwembadeigenaar kunt tegenkomen. Wij zetten er zes op een rij.
Tekst Jacomine Lagas
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Het filter wordt ook wel ‘the last line of defense’ genoemd. Het zandfilter wordt
hier het meest gebruikt. Dit is een vat gevuld met zand waar het water doorheen
wordt geperst. Het zand moet ongeveer om de drie jaar vervangen worden en de interne
onderdelen slijten sneller als het filter onbeschermd in de volle zon staat. Ook hier is
regelmatig onderhoud belangrijk: door middel van backwash - het water terug laten stromen
door de filter. Voor kleinere of opzetzwembaden is het goedkopere cartridgefilter een optie.

Vinyl of beton?
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Liner van vinyl versus betonnen bodem? Kwestie van afwegen.
Beton is duurzaam maar duur. Een liner is voordeliger maar
slijt sneller en wordt in de loop der jaren kwestbaar. Scherpe kantjes
aan speelgoed, gespen aan bikini’s of de vlijmscherpe nagels van
meezwemmende (huis)dieren kunnen een liner flink beschadigen.
Als er voorzichtig mee wordt omgesprongen gaat een liner negen á tien
jaar mee. Het vervangen kun je beter over laten aan professionals. Liners
zijn te koop in vele kleuren en dessins waardoor je pool ook een heel ander
uiterlijk kan krijgen. Prijzen zijn afhankelijk van formaat, dikte, vorm en
ontwerp. Een betonnen vloer gaat -als het goed is- jarenlang mee.

Al klaagt niemand er echt over, problemen met je zwembad
zijn best vervelend. We praten erover met Veronica de Aveiro de
Franca, directrice van Willy Pool, een bedrijf dat veel ervaring
heeft met het bouwen en onderhouden van zwembaden op
ons eiland. “Voorkomen is beter dan genezen” is haar eerste en
belangrijkste advies. “Houd je zwembad schoon en zorg voor de
juiste balans van het water”. De zes belangrijkste tips:

Vieze algen

Gevaar voor de kleintjes
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Geen azuurblauw maar mosgroen? Dan zijn algen de
boosdoeners, micro-organismen die ontstaan bij een
verstoorde balans in het water. Dit kan komen door veranderde
weersomstandigheden – warmer, fellere zon of zelfs onweer waarbij
de ozon in de lucht invloed kan uitoefenen op het chloorgehalte – of
bij meer zwemmers dan normaal. De pH-waarde (de zuurtegraad) van
neutraal water moet tussen 7.2 en 7.6 schommelen. Bij een te lage
pH-waarde werkt het chloor in het zwembad minder effectief.
Algen houden niet van schoon water maar naast goed schoonhouden
is het slim om dagelijks de pH-waarde te meten. Is het kwaad al
geschiedt: eerst de muren en de bodem schoonborstelen en het
chloorpeil en de pH-waarde controleren. Vervolgens Chloor Shock
toevoegen en het filtersysteem 24 uur aanzetten. Maak het filter
daarna schoon, controleer de chemische toestand van je pool en zet
het filtersysteem weer op de normale klok.

5

Kinderen en zwembaden zijn een
fantastische maar tegelijk gevaarlijke
combinatie. We kennen allemaal de verhalen
over ongelukken tijdens feestjes rond het
zwembad. De volwassenen staan geanimeerd
te kletsen en de kids rennen vrolijk rond. Tot
het verkeerd gaat. Gelukkig loopt het meestal
goed af maar even vaak is het een close call.
Om geen risico’s te lopen met kleine kinderen
is een hek om je pool verstandig. Removable
zwembadhekken zoals deze zijn onder meer
verkrijgbaar bij Dijtham op Zeelandia.
Minder ingrijpend maar even gevaarlijk is het
uitglijden op de gladde ondergrond nabij het
zwembad. Dat kun je voorkomen met antislip
tegels of een houten pooldeck. Bakstenen zijn
ook minder glad maar omdat ze poreus zijn
worden ze sneller heet in de zon.

Lekkage: opsporen & plakken
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Als het waterpeil snel zakt, denk je als eerste aan een lek in het
zwembad. Het kan echter ook in een leiding zitten. Check dus eerst
de druk op de leidingen voordat je het zwembad in duikt. Werken de
leidingen goed dan kun je bij een betonnen vloer het lek opsporen met Leak
Locating Dye, een handig middeltje dat met een kleurige vloeistof laat zien
waar het lek zit. Een klein lek is op te vullen met Pool Putty, bij een groot
gat of een flinke scheur heb je een echt probleem. Er zal dan leeggepompt,
gebikt, cement gestort en opnieuw gecoat moeten worden. Een dure grap.
Gelukkig komt dit volgens Veronica de Franca niet vaak voor. In een vinyl
vloer (liner) is een lek in de meeste gevallen op te sporen door simpelweg
met een duikbril de bodem af te zoeken. Speciale plakker erover en klaar.
Mits er niet te veel of te grote gaten zijn.
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Vreemde badgasten
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Leguanen zijn echte zonaanbidders. Rondom het zwembad koesteren
ze zich heerlijk in de warme zon. Af en toe duiken ze de pool in, laten
zich zakken op de bodem en kunnen daar wel een uur blijven liggen. Jammer
genoeg laten ze het hier niet bij. Langs de rand van het zwembad deponeren
ze hun ontlasting en plasjes (inclusief bacteriën). Vervelend maar niet
onoverkomelijk. Het anti leguanen middeltje Iguana-Rid (te koop bij Gardena
aan de Sta. Rosaweg) verspreidt een geur waar leguanen niet van houden.
Een rij basilicumplantjes in je tuin zou hetzelfde effect hebben, maar of het
echt werkt? In ieder geval staat het leuk en ruikt het lekker.

juni | juli 2012
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Wonen & Tuin

Wonen & Tuin

Verse groenten en fruit uit eigen tuin

Wachten op de oogst…

ZES tips voor een
eigen moestuin
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Van sommige zelfgekweekte groenten en fruit kun je al binnen een
paar weken genieten, voor andere heb je een langere adem nodig.
De tomatenplant draagt na ongeveer zeven weken al vrucht evenals de
aubergine. Als de pompoen goed op kleur is kun je hem al na tien weken
plukken. De banaan heeft gemiddeld negen maanden nodig. Limoen en
avocado vragen nog meer geduld: drie tot vier jaar. En de zuurzak neemt
helemaal zijn tijd: oogsten kan hier pas na vijf tot tien jaar. Het aardige van
deze langzame groeiers is wel dat ze uitgroeien tot mooie bomen.

Groenten en fruit zijn hier duur. Soms niet verkrijgbaar, te oud of niet mooi gerijpt. Zelf groenten en fruit
kweken kán de oplossing zijn en de moestuin wint steeds meer aan populariteit. Maar hoe gaat dat in een
tropisch klimaat? We vroegen de experts van Dijtham Home’n Garden en Stichting Soltuna naar de fijne
kneepjes van het kwekersvak.
Tekst Jacomine Lagas

Ziektes en ongedierte

Als eerste praten we met Agostinha Quartilho en
Samantha Nivillac van Dijtham Home ’n Garden
op Zeelandia. “Water”, antwoorden ze in koor als
we vragen naar de grootste uitdaging bij een eigen
moestuin. Veel gebieden op Curaçao hebben weinig
of zout grondwater. Het is belangrijk om eerst de
aanwezigheid en kwaliteit van het grondwater in
je tuin te testen. Als het te zout is zul je moeten
overstappen op kraanwater of een regenbak.

Gelukkig heb je op Curaçao weinig ziektes die je oogst
bedreigen. Als planten te nat staan kan er schimmel
ontstaan. Dit los je op door de plant droger te zetten of (uiteraard)
minder water te geven. Ongedierte is de hardnekkigste vijand van
plantjes hier. Insecten kun je bestrijden met een mengsel van
spiritus met groene zeep. Ratten en muizen houd je op afstand
met gif. Om veelvraten als leguanen, ratten en hagedissen tegen te
gaan zet je de planten op een voor hen onbereikbare plek. Scherm
perkjes af met glad zink of plastic of maak er een ‘kooi’ van gaas
omheen. Ook vogels zijn dol op vruchten; vooral als er rijpe zaadjes
in zitten. Pluk de vruchten daarom zodra ze gaan rijpen en bewaar
ze binnen (niet in de koelkast).

Zaden: van bestaande vruchten
of kopen?
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Zaden kun je kopen bij winkels als Dijtham Home'n Garden,
Goisco, Kooyman of Centrum. Vaak is het leuker (en goedkoper) om zaad te gebruiken uit bestaande vruchten. Dit gaat goed met
de komkommer chiki, de hete peper (pika), de pompoen (pampuna),
de zuurzak (sorsaka) en de avocado (awakati). De groente of vrucht
een paar dagen laten liggen, als ze goed rijp zijn de zaden verwijderen, wassen, laten drogen en opnieuw planten. Tomaten (tomati) en
aubergines (berehein) kun je beter met gekochte zaden kweken. De
limoen (lamunchi) doet het goed als je een stek van een volwassen
boom gebruikt. Bovendien geeft dat grotere vruchten. Dit geldt ook
voor de banaan (banana) waarvoor je een jonge plant kunt afsteken
en elders herplanten.

Soltuna is een stichting die het verbouwen van lokale
groenten en fruit promoot. Hier horen we hetzelfde
verhaal: “Door het warme en droge klimaat moeten
planten hier vrijwel dagelijks geïrrigeerd worden.
Dat kost water, veel water.” Gelukkig hebben de
deskundigen ook iets zonnigs te melden: “Door
de gelijkmatige weersomstandigheden kunnen je
planten het hele jaar door geteeld worden én is het
altijd aangenaam weer om in je tuin te werken”.
Voor alle lezers met groene vingers: zes tips
voor een eigen plantage:

Short cut
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Als je geen talent hebt voor ontkiemende plantjes en dit stapje wilt overslaan dan kan dat ook.
Stichting Soltuna verkoopt op bestelling groenteplantjes (minimaal 24 stuks per soort). Daarnaast kun je er
als consument lokaal geproduceerde groenten voor
een gunstige prijs kopen. Bij Dijtham Home’n Garden
zijn diverse jonge vruchtenstruikjes te koop die het
kweekproces wat versnellen. Minder werk en zo heb je
in no time een mooie moestuin.

Biologisch tuinieren

Aandacht en liefde
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Zomaar nonchalant wat zaadjes uitstrooien in een bak met aarde
werkt niet. Het planten van zaden dient met liefde te gebeuren,
zeggen de experts. Als vuistregel hou je de volgende werkwijze aan: vul een
pot met aarde tot twee cm onder de rand en maak de aarde nat. Druk een
gaatje in de aarde, leg het zaadje in het gat en bedek dit weer met aarde
(ongeveer evenveel als de dikte van het zaadje). Maak de aarde opnieuw
nat en zet de plantenpot op een plek waar muizen (dol op zaadjes) er niet
bij kunnen. Zodra de zaadjes uitkomen zet je de pot om te wennen eerst op
een lichte plek en daarna in de volle zon. Als jonge plantjes te donker staan
worden ze bleek en slap. In principe kun je het hele jaar door planten maar
de beste maanden zijn de iets koelere (oktober t/m april).
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Als milieubewuste tuinder kun je kiezen voor biologische
teelt. Het gebruik van natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen geeft je onbespoten, gifvrije groenten en fruit en
spaart bovendien het milieu. Als voorbeeld van zo’n natuurlijk
bestrijdingsmiddel wordt een papje genoemd van basilicum
met hete peper dat gemengd met water en yoghurt op de
plantjes gesmeerd wordt. Rupsen maar ook leguanen en
hagedissen schijnen dit smerig vinden. Een andere tip is om
allerlei soorten planten door elkaar te zetten. Een gevarieerde
beplanting trekt verschillende beestjes aan die samen zorgen
voor een natuurlijk evenwicht.

augustus | september 2012

Samantha Nivillac en
Agostinha Quartilho
van Dijtham. Wie
tijd wil besparen kan
kiezen voor struikjes
die al vruchten
dragen, zoals deze
peperplantjes.
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