
HAAIEN-ECHO’S   rubriek: TuinvijverTekst: Natuurpunt
Bewerking: Redactie Haaien-Echo’s

Een amfibieënpoel in je tuin

zien is, zo heb je het meeste genot  van  je  amfibieënpoel.  
Bomen  en  struiken  langs  de  oever  van  de  vijver  
zorgen  al  snel  voor  te  veel bladafval in het water, en dat 
is slecht voor de waterkwaliteit. Plant je vijver dus zo in dat 
bomen en struiken er niet vlakbij staan. 

Afmet ingen en  vorm 
Hoe  groot  je  de  vijver  maakt  hangt  eerst  en  vooral  af  
van  de  grootte  van  je  tuin.  Algemeen  wordt  gesteld 
dat een grootte tussen de 25 en 100 m2 ideaal is voor 
amfibieën, maar kleiner kan ook zeer goede resultaten 
geven.  

Zoals reeds gezegd houden amfibieën van warmte. Daarom 
is het aan te raden om de meest zonnige oever, meestal 
de noordelijke, een erg lichte helling te geven. Daardoor 
krijg je ondiep water dat snel door  de  zon  opgewarmd  
wordt.  De  andere  oevers  kunnen  eventueel  met  iets  
steilere  hellingen  aangelegd  worden.  Door  verschillende  
hellingshoeken  te  gebruiken  maak  je  een  gevarieerde  
leefomgeving waarin elke poelbewoner wel iets naar zijn 
gading vindt. Maak de oeverranden zacht glooiend, zodat 
de  amfibieën  makkelijk  de  vijver  in  en  uit  kunnen.  De  
grootste  diepte  moet  zich  in  het  midden  bevinden.  Een  
diepte   van   minstens   tachtig   centimeter   -   anderhalve   
meter is nog beter - tot aan de bodemlaag, is nodig om er 

Doorsnede van een goede poel

Amf ib ieënpoe l?
Een vijver in de tuin. De meeste mensen vinden het wel 
een aantrekkelijk idee. Een kleine waterpartij voegt net dat 
ietsje extra toe dat je tuin echt bijzonder maakt. En een 
vijver is niet alleen mooi om te zien,  een  goed  

ontworpen  vijver  kan  ook  dienst  
doen  als  voortplantingspoel  
voor  tal  van  amfibieën:  kikkers, 

padden en salamanders. Met 
zo een amfibieënpoel kan 
iedere tuinliefhebber meteen 
ook zijn steentje bijdragen 
aan het behoud van deze 
bijzondere diersoorten in 
Vlaanderen.

Waarom z i jn  v i j ve rs  zo  be langr i j k  voor  amf ib ieën? 
Amfibieën  zijn  dieren  die  hun  leven  deels  in  het  water  
en  deels  op  het  land  doorbrengen.  Veel  amfibieën  
brengen  het  grootste  deel  van  het  jaar  op  het  land  
door.  Maar  om  zich  voort  te  planten  hebben ze steeds 
een waterpartij nodig. Dit is nog het best te illustreren aan 
de hand van een bekend voorbeeld, de gewone pad.

Kiezen van  een gesch ik te  p laa ts  voor  een  v i j ve r
Je begint met het kiezen van een geschikte locatie in de 
tuin. Het beste is een zonnige plaats, want amfibieën 
houden van warmte, en de waterplanten hebben heel 
wat licht nodig. Indien mogelijk kies je een plaats die 
gemakkelijk vanuit je woonruimte of van op het terras te 



voor te zorgen dat bruine kikkers, die onderin de modder 
overwinteren, en overwinterende larven niet bevriezen. 

De  vorm  kan  je  vrij  kiezen.  Onregelmatige  vormen  zijn  
erg  interessant  voor  de  poelbewoners,  maar  houd  er  
rekening  mee  dat  de  aanleg  van  een  grillige  poel  ook  
moeilijker is. Een schotelvorm, zoals een soepbord, is erg 
natuurlijk,  oogt  mooi  en  is  vrij  eenvoudig  aan  te  leggen.  
Je kan eventueel ook een ondiepe moeraszone voorzien. 
In  de  meeste  gevallen  heb  je  geen  stedenbouwkundige  
vergunning  nodig  voor  de  aanleg  van  een  vijver. 

Mater ia len
In natuurgebieden worden poelen aangelegd door 
simpelweg te graven tot onder de watertafel of door in  een  
ondoorlatende  bodem  een  depressie  te  maken  waarin  
het  regen-  en  oppervlaktewater  blijft  staan. In een tuin 
is het meestal niet mogelijk om zo te werk te gaan.  

De beste manier om een vijver in een tuin aan te leggen is 
met gebruik van vijverfolie. Deze folies zijn in de vakhandel 
verkrijgbaar. Kies voor een stevige folie van minstens 
1mm dik met een garantie van meer dan tien jaar. Om 
beschadiging van de folie te voorkomen kan het nuttig 
zijn een beschermende laag aan te brengen vooraleer de 
folie te leggen, zeker wanneer de grond erg stenig is. Die 
laag kan bijvoorbeeld uit zand bestaan. Voor advies ga je 
best eens ten rade bij een gespecialiseerde verkoper van 
vijvermaterialen. Om de vereiste lengte folie te bepalen tel 
je de lengte van de vijver en twee maal de diepte op, daar 
tel je nog eens ongeveer 60cm bij voor afwerking van de 
randen. Voor de breedte idem. 

Om de vijver te vullen kan je leiding-, regen- of putwater 
gebruiken. Leidingwater kan bij grote vijvers duur  uitvallen,  
regenwater  is  nogal  zuur.  Putwater  kan  dan  weer  
te  veel  voedingsstoffen  en  verontreinigingen  bevatten.  
Welk  soort  water  je  ook  kiest,  de  vijver  zal  door  zijn  
zelfreinigend  vermogen uiteindelijk wel tot een ecologisch 
evenwicht komen. 

Als vijvergrond tenslotte, moet je arme grond gebruiken 

met weinig organische stof, een mengsel van zand en klei 
bijvoorbeeld, zeker geen compost. 

Aan leg
Eens je een geschikte plaats gevonden hebt kan je aan 
de slag. Je begint met het uitgraven van een put  met de 
afmetingen van de vijver. Hou er rekening mee dat er in de 
vijver zelf ook nog een laagje grond gebracht wordt, en dat 
er zich spontaan een sliblaagje opbouwt waardoor de vijver 
iets minder diep  wordt.  Wanneer  je  een  beschermende  
laag  voor  de  folie  aanbrengt  moet  je  de  dikte  van  deze  
laag ook nog eens extra uitgraven. Denk er aan dat het de 
bedoeling is zacht glooiende oeverwanden te verkrijgen.  

Verwijder  daarna  alle  scherpe  voorwerpen  en  maak  de  
put  mooi  glad.  Breng  dan  eventueel  de  beschermende 
laag aan. Tracht de rand zo goed mogelijk waterpas te 
maken en zorg ervoor dat het laagste punt zich bevindt op 
de plaats waar de vijver eventueel mag overlopen.  

Het plaatsen van de folie is een karwei die je best met twee 
uitvoert. Let goed op dat je de folie niet beschadigt.  Je  
kan  reeds  geplaatste  stukken  op  hun  plaats  houden  
met  gewichten  (zonder  scherpe  kanten). Wanneer 
je meerdere stukken folie gebruikt moet je die aan 
elkaar lassen. Eens de folie er ligt kan je de vijvergrond 
aanbrengen. Een laagje van 10 tot 20 centimeter  volstaat. 
Een stevige laag vijvergrond beschermt de folie tijdens het 
ruimen (zie verder). Het vullen met water doe  je  best  met  
een  tuinslang.  Leg  de  sproeikop  in  het  midden  van  
de  vijver  en  laat  zachtjes  lopen.  Wanneer je de vijver 
te hevig vult zal de vijvergrond opdwarrelen en wordt het 
water troebel. 

Leven in  de  b rouwer i j
Wanneer  alle  constructiewerk  achter  de  rug  is  zorg  je  
zo  snel  mogelijk  voor  een  beetje  leven  in  je  vijver, zo 
voorkom je dat één bepaalde soort snel de overhand krijgt.

Een gevarieerde begroeiing maakt je vijver extra 
aantrekkelijk   voor   de   toekomstige   bewoners.   
Vooral planten die boven het water uitsteken, en planten     
met     ondergedoken     bladeren     zijn     interessant.    Zorg    
zeker    voor    een    aantal    inheemse  zuurstofplanten.  
Deze  ondergedoken  planten      voorzien      het      water      
van      de      levensnoodzakelijke   zuurstof   met   behulp   
van   zonlicht. Planten met drijvende bladeren zoals de 
waterlelie zorgen voor wat schaduw in het water. Laat  
ze  zeker  niet  meer  dan  een  derde  van  de  vijver  
bedekken,  want  teveel  schaduw  hindert  onder andere 
de zuurstofplanten. 
Voor   inheemse   oever-   en   waterplanten  (zie  lijst op 
volgende pagina) kan je in de handel terecht en uiteraard 

Kleine watersalamander

Actieradius van enkele amfibieën: 
afstanden zijn gemiddelden 

tussen zomer- en winterverblijf



niet in de natuur. Inheemse planten trekken in tegenstelling 
tot uitheemse allerhande kleine diertjes aan die er zich mee 
voeden, en die trekken op hun beurt hongerige amfibieën 
aan. Een aantal niet-inheemse   water-   en   moerasplanten   
zijn   ten   zeerste   af   te   raden:   grote   waternavel,   
waterteunisbloem,  parelvederkruid,  watercrassula  en  
reuzenbalsemien.  Die  staan  bekend  als  erg  groeikrachtige 
planten en hebben de neiging te woekeren en zo binnen 
de kortste keren alle andere plantensoorten te verdringen. 
Samen met de oorspronkelijke plantensoorten verdwijnen 
dan ook alle dieren die er van afhangen en ontstaat er als 
het ware een groene woestijn. 

Om snel een gezonde vijverflora en –fauna te krijgen 
bestaat   er   een   éénvoudige   oplossing.   Je   neemt   
gewoon  wat  water  uit  een  ecologisch  evenwichtige  
vijver  en  voegt  dat  aan  je  nieuwe  vijver  toe.  Let  wel  
op  dat  je  geen  amfibieën  of  visjes  meeneemt.
De  amfibieën   zijn   namelijk   wettelijk   beschermd   en   
mogen niet gevangen of verkocht worden. De vissen 
op  hun  beurt  zouden  de  eitjes  en  larven  van  zich  
spontaan  vestigende  amfibieën  kunnen  opvreten,  en  
dat    is    uiteraard    niet    de    bedoeling    in    een    
amfibieënpoel!  Om  de  zelfde  reden  horen  trouwens  
ook watervogels niet thuis in de poel. 

Als  je  geen  amfibieën  mag  vangen  en  ze  ook  niet  
kunt kopen, hoe geraak je er dan eigenlijk  aan? 

Dat is   makkelijker   dan   je   denkt.   
Ze   komen   namelijk   vanzelf! 

De eerste amfibieën die een poel koloniseren zijn gewoonlijk 
de kleine watersalamander en de  alpenwatersalamander.  
Dit  kan  al  in  de  eerste  voortplantingstijd  gebeuren.  De  
groene  kikker  is  meestal ook al aanwezig na een jaar. De 
gewone pad gebruikt poelen als er elders geen grotere en 
diepere  waters  met  mogelijkheden  voor  het  verankeren  
van  de  eisnoeren  te  vinden  zijn.  Ga  zeker  geen  
amfibieën  in  de  dierenwinkel  kopen.  De  uitheemse  
soorten  die  daar  soms  verkocht  worden,  bijvoorbeeld  
de  brul-  of  stierkikker,  schrikken  er  vaak  niet  voor  terug  
om  de  inheemse  als  prooi  te  verorberen. Eens ze in 
de vrije natuur terecht komen vormen ze een bijkomende 
bedreiging voor onze inheemse amfibieën. 

Om  de  eerste  pad,  salamander  of  kikker  te  zien  moet  
je  misschien  wel  een  beetje  geduld  oefenen,  maar 
geen nood. Al in het eerste jaar zal je tal van prachtige 
diertjes kunnen observeren in en rond je vijver.  Libellen,  
waterjuffers,  watertorren  en  waterwantsen  zijn  vliegende  
insecten,  en  weten  in  geen  tijd je vijver te vinden. 

L i js t  van geschikte v i jver-  en moerasplanten



Onderhoud van  de  v i j ve r
Het  meest  voorkomende  probleem  in  nieuwe  vijvers  is  
algenbloei.  Een  massale  groei  van  algen  is  meestal 
te wijten aan een teveel aan voedingsstoffen in het water. 
Laat je echter niet verleiden tot het toevoegen van  
allerhande  chemische  producten,  die  zijn  vaak  duur  en  
niet  bepaald  milieu-  en  diervriendelijk. Door regelmatig de 
algen te verwijderen  wordt het water steeds voedselarmer 
en dring je verdere algengroei terug. 

Bladeren schep je best zo snel mogelijk uit de vijver. Je 
kan je trouwens veel werk besparen door in de  herfst  een  
net  over  de  vijver  te  spannen,  zodat  de  bladeren  
niet  in  het  water  terecht  komen.  Wanneer  de  vijver  

Groene kikker is meestal al na één jaar aanwezig

dichtgroeit,  of  wanneer  er  zich  te  veel  dode  planten  
en  bladeren  in  het  water  opstapelen  wordt  het  tijd  om  
de  vijver  te  ruimen,  want  rottend  organisch  materiaal  is  
slecht  voor  de  waterkwaliteit.  Ruimen  houdt  in  dat  je  
overtollige  slibafzetting  en  plantenmateriaal  verwijdert.  
Deze  klus  voer  je  best  uit  van  half  september  tot  eind 
oktober, bij zonnig weer. De meeste dieren hebben dan 
het water verlaten en zijn dan nog beweeglijk genoeg om 
te vluchten. Het geruimde materiaal laat je  dan  nog  een  
drietal  dagen  op  de  oever  liggen  om  de  dieren  erin  
de  kans  te  geven  om  te  ontsnappen. Toch kunnen er 
zich in september en oktober nog amfibieëneitjes in het 
water bevinden. Daarom kan je eventueel ook wachten 
met ruimen tot in november. Let alleszins goed op dat je bij 
het ruimen de vijverfolie niet beschadigt.  
Veel  onderhoudswerkzaamheden  behoeft  een  vijver  
verder  niet.  Afgestorven  plantenstengels  die  boven  het  
water  uitsteken  mag  je  gerust  laten  staan.  Heel  wat  
insecten  en  spinnen  wonen  of  overwinteren  in  dode  
holle  stengels.  Libellen  en  waterjuffers  gebruiken  ze  
trouwens  ook  graag  als  uitkijkpost. 

Je  tu in  amf ib iev r iende l i j k  in r i ch ten
Aangezien amfibieën een groot deel van hun leven buiten 
het water doorbrengen kan je ook de rest van je tuin een stuk 
aantrekkelijker maken voor hen. Houtstapels,  steenhopen,  
composthopen,  hagen  en  een  dicht  plantendek  bieden  
beschutting  en  vormen een gevarieerd jachtterrein voor 
de salamanders, padden en kikkers. Een ‘natuurrijke’ tuin 
kan dus    niet    alleen    een    voortplantingsplaats,    maar    
ook    een    zomerbiotoop    en    zelfs    een    over-
winteringsplaats  voor  de  amfibieën  zijn.  Met  een  beetje  
moeite  heb  je  dus  het  hele  jaar  door  amfibieën in de 
tuin. 

Veel succes, 
en vooral veel plezier met je nieuwe tuingasten! 

----------------------------------------------------------------------------


