Leg een vijver aan .
Graaf in een zonnig hoekje
en op een afstand van de bomen een 80 tot 120 cm diepe
put. Zorg dat de zonnigste
oever zachtjes afhelt: daar
kunnen oeverplanten (engelwortel, moerasvergeetmij-nietje, dotterbloem …)
en moerasplanten (gele lis,
fonteinkruid …) groeien.

Maak je vijver waterdicht
met klei, met speciale folie
of met een harde bodem …
Vul hem dan met regenwater, want kraanwater bevat
te veel mineralen.
Spreid een dun (hoogstens
5 cm) laagje zand en klei
uit, waarin enkele planten

kunnen wortel schieten.
Kies geen exotische soorten,
maar wel grof hoornblad,
kikkerbeet …
Laat de inlandse fauna en
flora nu maar komen: zo ben
je zeker van een goed biologisch evenwicht!

Een vijver waar de plaatselijke fauna en flora spontaan
zijn ingetrokken, vraagt
weinig onderhoud. Hij is in
evenwicht, met helder water.

Als je hem zo wil houden,
moet je er op letten dat er
niet te veel planten in het
water gaan rotten. Laat
langs de rand een strook
wilde planten staan: ze houden aangewaaide bladeren
tegen en bieden beschutting
aan insecten en amfibieën
die in je vijver leven.

Sommige planten beginnen
na een paar jaar te woekeren.
Trek er enkele uit, maar
schud ze krachtig uit boven
het water, want hun bewoners mogen blijven!
Zorg er ook voor dat de
vijver in de zomer niet
uitdroogt: giet er zo nodig
regenwater bij.

Is de winter in aantocht?
Neem dan enkele maatregelen om dieren en planten
in de vijver goed de winter
te laten doorkomen. Bij
spontaan gegroeide planten
haal je dode bladeren en
takken weg (wat je ook doet
tijdens de rest van het jaar).
Zet planten die je in hun
pot gelaten hebt en die niet
tegen de vrieskou kunnen
– zoals kleine waterlelies –
wat dieper, waar het water
minder snel bevriest. Als je

vissen hebt, moet je ze vaker
voeden – maar niet teveel
ineens! – zodat ze voldoende
reserves opbouwen voor de
winter. Stop met voederen

wanneer de temperatuur onder de 10° zakt (behalve bij
steuren, want die blijven het
hele jaar actief).

