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Tips voor planning, ontwerp en constructie van een vijver

Zelf een polyestervijver aanleggen
Wilt u een polyester vijver bouwen, dan laat je dit best 
door een vakman doen, tenzij u goed (lees zeer goed) 
bent als doe-het-zelver. Een polyestervijver aanleggen 
is niet echt moeilijk, maar vooral ervaring en een goede 
organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Vooraleer u met uw eerste vijver start
Win eerst zoveel mogelijk informatie in. Luister naar erva-
ringen van anderen. Pleeg bezoeken aan andere vijvers 
en vooral richt u niet tot één persoon.

Een vijver aanleggen doe je best in het najaar
Leg een vijver bij voorkeur aan in de herfst. De kans is 
dan minder groot op extreme algengroei en de waterplan-
ten in de vijverwinkels zijn van goede en stevige kwaliteit. 
De vijver kan tijdens de herfst en winter reeds rijpen.

Beginnen met de vijverbouw in de zomer
Een vijver in de zomer aanleggen is niet de ideale peri-
ode (algengroei). U kan wel reeds beginnen met de bouw 
van uw vijver, uitgraven, verharding aanbrengen, folie of 
polyester plaatsen, filter installeren,...in de herfst werkt u 
de vijver af, vullen met water, waterplanten inbrengen, en-
kele vissen uitzetten, bacteriën enten en filter in werking 
zetten.

Laat nooit keien over een vijverrand uitsteken
Laat nooit keien over de randafwerkingszone uitsteken. 
Vissen kunnen zich beschadigen aan uitstekende delen 
en zo een infectie oplopen.

De ideale vijverrand
Een goede oplossing voor een stevige en 100% waterpas 
liggende randafwerking is het gebruik maken van azobe 

latten (tropisch hardhout) of latten uit gerecycleerd mate-
riaal. U hebt een dunne bovenrand die perfect is weg te 
werken.

Een automatische watertoevoer
Wil je altijd een perfect evenwicht bekomen tussen water-
stand en vijverrand dan is het aan te raden een automati-
sche watertoevoer te voorzien. U hebt altijd een prachtig 
volle vijver.

Stel vijverfolie niet bloot aan direct zonlicht
Zonlicht, en meer bepaald de onzichtbare uv stralen die 
de zon uitzendt zijn schadelijk voor de vijverfolie. Zorg 
voor een goede vijverrand en hou de waterstand altijd 
hoog, zeker tijdens de zomer.

Gaatje in deksel van bodemdrain boren
Je doet er goed aan om een klein gaatje in het deksel van 
elke bodemdrain (drainagepot) te boren. Dit voorkomt dat 
het deksel bij een verhoogde druk (bvb. plots dichtdoen 
van een kraan bij spoelen) loskomt.

Bodemdrains zwaarder maken
Bij de aanleg van een vijver met een bodemdrainage 
moet je de bodemdrains (drainage potten) altijd verzwa-
ren (bvb. vol laten lopen met water). Bij het storten van de 
bodemplaat in beton kunnen de bodemdrains en aange-
koppelde buizen anders omhoog komen.

Folie soepel maken
Vooraleer we de folie in de vijver leggen is het raadzaam 
deze eerst een poos in de zon te laten opwarmen. De 
folie wordt soepeler en zal zich beter laten verwerken met 
minder plooien. 


