
Van het idee tot de  

onderscheiden zwemvijver

Peter Petrich werd in 1961 in Wenen geboren  

en voltooide de hto-opleiding voor horticultuur 

in Wenen Schönbrunn. In 1985 richtte hij Biotop 

Landschaftsgestaltung GmbH op. Met het idee 

van de zwemvijver als ecologisch alternatief  

voor het gechloreerde zwembad won Biotop de 

Conservation Award en de Oostenrijkse Milieu-

prijs, later de “Energy Globe” van de provincie 

Neder-Oostenrijk. In 1996 voltooide Petrich zijn 

studie landschapsecologie en landschaps-

ontwerp aan de Universiteit voor Natuurlijke 

Hulpbronnen en Life Sciences in Wenen. In zijn 

proefschrift hield hij zich intensief bezig met  

het thema waterkwaliteit in kunstmatige zwem-

vijvers. Met zijn expertise gaf Petrich talrijke 

lezingen over het onderwerp water in de tuin in 

binnen- en buitenland. Hij is ook coauteur van 

het boek “Der Schwimmteich”, uitgegeven door 

Callwey Verlag 2006.
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35 jaar competentie

Onder de competente leiding van Peter Petrich 

ontwikkelde Biotop zich continu, bouwde  

naast particuliere natuurpools ook openbare 

installaties en won nieuwe partners in het 

buitenland. In 2000 telde Biotop de duizendste 

zwemvijver. In 2004 presenteerde Petrich 

baanbrekend nieuws met de PhosTec filter, 

gevolgd door de boogzeefskimmer in 2007. In 

2010 lanceerde Biotop de converterput, die kan 

worden gebruikt om conventionele chloor-

zwembaden om te zetten in natuurpools. In 2015 

had de specialist op het gebied van biopools 

wereldwijd zo’n 5 000 installaties gebouwd en 

een innovatie op de markt gebracht met de 

combibox, wat de bouw van natuurpools sterk 

vereenvoudigt. “Peter Petrich heeft een revolutie 

teweeggebracht in de markt voor zwemvijvers  

en biopools en heeft zijn bedrijf wereldleider 

gemaakt dankzij zijn overtuiging ten opzichte 

van duurzaamheid en milieubescherming,” zegt 

Christina Ostermayer-Petrich.

Peter Petrich, oprichter en tot het laatst directeur van Biotop Landschaftsgestaltung GmbH , 

overleed op 3 maart na een ernstige ziekte. De natuurzwembadpionier en gepassioneerde 

 milieuactivist heeft in 35 jaar een ecologisch georiënteerd bedrijf opgebouwd, dat ook economisch 

zeer succesvol is geworden. Vandaag de dag is Biotop de wereldwijde marktleider voor natuurpools  

en zwemvijvers en heeft tot nu toe ongeveer 7 000 zweminstallaties gebouwd met zijn 90 inter-

nationale partners. “Peter Petrich heeft zijn visie gerealiseerd en het doel bereikt waarvan hij 

 droomde bij de oprichting van Biotop,” zegt zijn vrouw Christina Ostermayer-Petrich, die als eigenaar 

van de bedrijven Biotop en Teich & Pool het levenswerk van de natuurpoolpionier overneemt.


