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Tips voor het onderhoud van de vijver

Doet het voorjaar zijn intrede, ontwaakt ook de vijver uit 
zijn winterslaap: Koi laten zich aan het oppervlak zien, 
libellen snorren door de lucht en de plantenwereld laat 
haar prachtige kleuren zien. Maar voordat het nieuwe 
vijverseizoen kan starten moeten de sporen van de winter 
verwijderd worden. Met de juiste tips en hoogwaardige 
onderhoudsmiddelen, bijvoorbeeld van sera, is dit geen 
probleem.

Als de dagen langer en warmer worden, de vogels 
beginnen te fluiten en de eerste bloemen bloeien, is het zo 
ver: Tijd voor de voorjaarsschoonmaak - ook in de vijver.

Oude plantenresten verwi jderen

In de loop van de wintermaanden hopen zich vaak op de 
bodem van de vijver loof, oude takken, mul en afgestorven 
plantenresten op. Deze moeten in het voorjaar so snel 
mogelijk verwijderd worden - het beste met een vangnet of 
een speciale modderzuiger. Anders dreigt een biologische 
onevenwichtigheid door het vermeerderen van algen en 
het ontstaan van methaangas.

Controleren van de waterkwal i te i t

In het voorjaar is het belangrijk dat eigenaren van een 
vijver regelmatig de kwaliteit van het water controleren. 
De reden: Sneeuw en ijs hebben vaak de carbonaathardheid 
van het water geminderd. Sterke schommelingen van 
de pH-waarde en daardoor ideale voorwaarden voor 
een ongecontroleerde algengroei zijn het gevolg. 
Vijveronderhoudsmiddelen (bijvoorbeeld sera pond bio 
balance) helpen de waterwaarden weer te stabiliseren. 
Verwijderd men verder de overtollige voedingsstoffen voor 
algen met sera pond phosvec verhinderd men ideaal de 
onaardige algenbloei.

Techniek controleren

Zodra de temperatuur van het water omhoog gaat, zijn 
niet alleen maar de dierlijke bewoners actief. Ook de 
filterinstallatie moet op tijd weer gebruiksklaar zijn om de 
algengroei te voorkomen. De filterinstallatie en de pompen 
moeten op hun functie en de dichtheid van de slangen 
en of de leidingen gecontroleerd worden, de zwammen 
moeten gereinigd en de biologisch werkzame filtermedia, 
bijvoorbeeld sera siporax pond, moet als nodig met 
filterstart bacteriën opnieuw geactiveerd worden.

Is de vijver weer verschoond en de waterkwaliteit optimaal, 
kan het nieuwe vijverseizoen van start gaan.

Fit het voorjaar in


