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Tips voor vijvers 
met veel planten

Veel tuinliefhebbers willen de vijverbeplanting 
opnemen in het totale tuinplan. Mooie waterlelies, 
moerasplanten en zuurstofplanten creëren echt 
een vijvergevoel in de tuin. En met de hulp van 
vijverfiltratie en plantverzorging van Velda is een 
mooie plantenvijver binnen handbereik.

Plantenvijver
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Kies het juiste filter 

Tips voor vijvers 
met veel vissen

Veel vijverbezitters beleven plezier aan het houden 
en verzorgen van vissen. Het aanbod van vissoorten 
voor de vijver is enorm en vaak is het aantal vissen 
ten opzichte van de hoeveelheid water veel groter 
dan in de vrije natuur. Dat is geen probleem met de 
hulp van vijverfiltratie en visverzorging van Velda.

Vissenvijver



Na het aanleggen van de vijver is het belangrijk dat de waterplanten 
goed gaan groeien. Een echt vijvergevoel ontstaat wanneer je mooie 
waterlelies, moerasplanten en zuurstofplanten aanbrengt in de vij-
ver. Om uiteindelijk een gezond vijvermilieu te krijgen met helder 
water, moet minstens de helft van het vijveroppervlak begroeid zijn. 

Beplanting voor jarenlang vijverplezier
Vijverplanten geven zuurstof af en verwijderen schadelijke stoffen 
uit het water. Vooral de snelgroeiende zuurstofplanten houden de 
vijver helder en algenvrij. Met moeras- en oeverplanten maak je 
de vijver pas echt sfeervol. Kies de soorten met zorg uit en maak 
mooie groepen met variatie in kleur, hoogte en bladvorm. Een 
mooie waterlelie met veel bloemen vormt uiteindelijk de kroon op 
je plantenvijver. Zelfs zonder vissen is het vijvergevoel compleet.

Biologisch evenwicht in de vijver
De vijver is een gesloten ecosysteem. Biologische afvalstoffen wor-
den door bacteriën omgezet in voeding voor waterplanten, die 
op hun beurt zuurstof afgeven aan het water voor een gezonde 
vijver. Waterplanten absorberen dus fosfaat en CO2, zodat algen 
geen kans krijgen in de vijver. Maar als het biologisch evenwicht 
verstoord raakt, kunnen algen wel gaan groeien, ten koste
van de waterplanten. Vijversubstraat op de bodem, aan-
gevuld met een dosis (vloeibare) Bacterial, brengt de bio-
logische balans snel weer terug in de vijver.

Waterkwaliteit op peil
Test regelmatig de waterwaardes en breng ze op 
peil met GH Plus en KH Plus. Vijverplanten groei-
en goed bij een GH- en KH-waarde boven 7 °DH. 
De kans op verzuring van de vijver is dan mini-
maal. Watertesten gaat razendsnel met de elek-
tronische watermeter van Velda. De AquaTester-
Pro met bijbehorende indicators meet in een 
paar seconden de belangrijkste waterwaarden. 

Filtratie voor een heldere plantenvijver
In een doorstroomfilter passeert het water, onder druk van een 
pomp, meerdere kamers met filtermaterialen die vuildeeltjes tegen-
houden en zorgen voor de biologische afbraak van afvalstoffen. De 
UV-C behandeling van het water doodt zweefalgen, ziektekiemen en 
schimmels voor een kraakheldere vijver. Kies voor het gemak van het 
compacte Floating Combi Filter voor vijvers tot 5000 liter water. Het 
Cross-Flow Biofill is inzetbaar tot 10.000 liter en het grote Giant Biofill 
XL kan worden gebruikt voor plantenvijvers tot 60.000 liter water. 

Meer informatie of inspiratie?  www.velda.com 

Cross-Flow Biofill + UV-C 18 Watt     verkrijgbaar als set met
vissenvijvers tot 5000 liter               Green Line 5000 pomp + slang

Giant Biofill XL + UV-C 18/36 Watt     verkrijgbaar als set met
vissenvijvers tot 30.000 liter   Green Line 8000, 12500 of 15000 pomp

Na het aanleggen van de vijver, wil je natuurlijk snel vissen uitzetten. 
Besef wel dat de natuurlijke processen in de vijver dan snel uit balans 
raken. Visvoer en uitwerpselen van vissen vervuilen het water, maar 
met de juiste vijverfiltratie is dit geen probleem. Ook hebben ze 
zuurstofrijk water nodig en moet je ze beschermen tegen gevaar.

Filtratie is essentieel voor de vissenvijver
In een doorstroomfilter passeert het water, onder druk van een pomp, 
meerdere kamers met filtermaterialen die vuildeeltjes tegenhouden 
en zorgen voor de biologische afbraak van afvalstoffen. De UV-C be-
handeling van het water doodt zweefalgen, ziektekiemen en schim-
mels en geeft de vissen een gezonde leefomgeving. Kies voor vissen-
vijvers tot 5000 liter het compacte Cross-Flow Biofill. Het grote Giant 
Biofill XL kan worden ingezet voor vissenvijvers tot 30.000 liter water. 

Vissen helpen met vijverbeluchting
Vissen ademen via hun kieuwen en verlagen snel het zuurstofge-
halte in de vijver. Extra zuurstof toevoegen is van levensbelang voor 
gezonde vissen. De Silenta luchtpomp staat naast de vijver en de 
luchtslang voert zuurstof naar de luchtsteen die in de vijver hangt.
In de vorm van luchtbellen wordt zuurstof afgegeven aan het water. 
Tegelijkertijd voeren de bellen schadelijke gassen af die zich in dieper 
water bevinden. Zo voorkom je verstikking van de vijvervissen.

Vissen beschermen tegen reigers
De vissen in je vijver zijn een gemakkelijke prooi voor hongerige 
reigers. Ze worden in één keer doorgeslikt of levensgevaarlijk ver-
wond door de lange snavel.
Velda biedt verschillende 
methodes om je vissen te 
beschermen tegen viseters, 
gebaseerd op schrikdraad, 
laserstralen of lichtreflecties.

Voldoende en
gevarieerd voeren
Regelmatig voeren is nodig 
voor levendige en gezonde 
vijvervissen. Naarmate de wa-
tertemperatuur  stijgt  ( > 10°C), 
wordt hun energiebehoefte 
groter en kunnen ze rijkelijk ge-
voerd worden. Wissel af met 
speciale kleurkorrels of natuur-
voer. Vergeet nooit meer een 
voerbeurt met een automa-
tische Fish Feeder bij de vijver.

Meer informatie of inspiratie?  www.velda.com 

Floating Combi Filter + UV-C 13 Watt + pomp 2500 l/h     
plantenvijvers tot 5000 liter                    compleet drijvend filter

Cross-Flow Biofill + UV-C 18 Watt     verkrijgbaar als set met
plantenvijvers tot 10.000 liter               Green Line 5000 pomp + slang

Giant Biofill XL + UV-C 18/36 Watt     verkrijgbaar als set met
plantenvijvers tot 60.000 liter   Green Line 8000, 12500 of 15000 pomp

Cross-Flow Biofill
compact doorstroomfilter

Cross-Flow Biofill
compact doorstroomfilter


