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    Mijn Vijver

Robert Jan (Rob) van den Enden.

Onze vijver

Achter in onze tuin hebben wij een 

combinatievijver, veel planten en 

een paar vijvervissen. De inhoud is 

ongeveer 10.000 liter.

Wat er fijn is aan onze vijver

Aan het einde van de dag zitten wij op het 

terras vlakbij de vijver, heerlijk om zo thuis 

te komen. De vissen wachten al op een 

handje voer, we praten samen, we kijken 

naar de vijver en we ontspannen ons na een 

drukke dag. Als we bezoek hebben, zitten 

we vaak met z’n allen vlak bij de vijver.

Genieten van de kikkers

Hoe kan je genieten van een natuurlijke 

vijver als je jarenlang in Japan hebt gewerkt 

met de duurste koi en zelf wereldwijd grote 

dure vissen verkoopt?

Toen wij dit huis kochten, waren we eerst 

van plan om de vijver te vervangen voor 

een koivijver, maar we hadden zoveel te 

doen en kwamen er niet aan toe. Nu vinden 

we dat helemaal niet erg meer. In de vijver 

zitten 15 kleine vijvervissen. Daarmee is 

het natuurlijk evenwicht niet verstoord en 

hebben we minimaal onderhoud. Af en toe 

horen we gekwaak of een plons, en dan 

zien we een kikker op een steen klimmen. 

Fantastisch.

relax
Mijn vijver!

Welkom bij de eerste editie van ‘Mijn 

Vijver’. De bron van inspiratie voor 

vijverliefhebbers. In dit eerste nummer 

vertel ik over mijn eigen vijver en vier 

andere enthousiastelingen vertellen 

over hun passie voor vijvers. Ik ben 

benieuwd naar uw ervaring met vijvers. 

Als u ze wilt delen, heel graag! Geef ze 

door via 

promotion@aquadistri.com. 

Colombo BiClear
Nadat de vijver behandeld is met BiOx of een 

ander product gebruiken wij altijd BiClear voor 

een kristalheldere en gezonde vijver. 
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Sterke merken

Aquadistri helpt u om uw vijver- en 

vishobby succesvol te maken.

SuperFish Mr. Frog
Vanuit het filter loopt het water terug de vijver in. 

We hebben de slang aangesloten op een SuperFish 

Deco-filter, zodat je geen lelijke retourslang ziet 

die over de rand van de vijver hangt. Mr. Frog 

past perfect bij onze vijver en als je door de tuin 

loopt, hoor je het rustgevende geluid van de 

kikkerwaterval.

Colombo BiOx
Met BiOx is het makkelijk om uw vijver schoon 

te houden en algen te voorkomen. Als BiOx in 

contact komt met het vijverwater, komt er direct 

actieve zuurstof vrij. Dankzij de sterk oxiderende 

kracht van BiOx, komt organisch afval en slib 

naar het oppervlak van de vijver, dat eenvoudig 

kan worden verwijderd met een vijvernet. 
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Welke vijver?

Verschillende vijvers en hun 
specifieke kenmerken.

Een vijver aanleggen in de tuin is heel 

veel werk en kan niet in één dag worden 

gedaan. Eerst moet je goed worden 

geïnformeerd over de mogelijke 

materialen, de omvang, de locatie en 

de kostprijs.

De eerste stap is het kiezen van het 

soort vijver dat je wilt maken. Elk 

type vijver heeft specifieke vereisten, 

dus als je verkeerd begint, krijg je 

later problemen of moet je grote 

veranderingen aanbrengen.

Je moet besluiten nemen. Wat is 

belangrijk? Voldoende planten, veel 

vis, mooie koi en/of een fontein met 

nachtverlichting. Op deze pagina krijgt 

u informatie over verschillende vijvers 

en hun basiskenmerken om u te helpen 

de juiste keuze te maken!

Combinatie
vijver

Planten
vijver    s

P
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Dit is een soort vijver waar de natuur 

helemaal zelf haar gang kan gaan. Veel 

planten zorgen voor een natuurlijk 

evenwicht, levende wezens vinden hier 

hun thuis, vogels kunnen zich wassen 

en drinken; het is een klein stukje 

natuur in je eigen tuin, dat weinig 

onderhoud vergt zolang het goed is 

vormgegeven.

Als u van planten en vissen houdt moet 

uw vijver zijn voorzien van een diepe zone 

voor de vissen (> 80 cm) zodat zij veilig zijn 

in de winter, en een ondiepe zone voor de 

planten aan de rand van de vijver (20-40 cm). 

De planten absorberen de voeding uit het 

water voor een betere waterkwaliteit en 

bieden natuurlijke schuilplaatsen voor vissen 

en andere levende wezens in de vijver. Het 

aantal vissen dat u in de combinatievijver 

kunt houden is afhankelijk van de omvang en 

het geïnstalleerde vijverfilter. De algemene 

regel luidt: 2 kleine vissen per 1000 liter 

vijvervolume. De goudvis, de winde, de 

Shubunkin en de Sarasa zijn uitstekende 

vissoorten voor de combinatievijver; ze zijn 

goed zichtbaar en hebben weinig zorg nodig. 

Vergeet niet om veel zuurstofverrijkende 

planten aan uw vijver toe te voegen.

• Vijver inhoud > 500 liter

• Minimale waterdiepte 40 cm

• Optioneel uitgerust met een 

biologisch filter en beluchting

• Vijver inhoud > 5.000 liter

• Minimale waterdiepte 80 cm

• Plantenzone 20-40 cm diep rond vijver

• Noodzakelijke uitrusting: Biologisch 

filter met ingebouwde UVC-lamp, 

energiebesparende pomp, luchtpomp

p 06 p 08

Read more:Waar kan ik dit kopen?

SuperFish Round Floating Plant Basket, 

SuperFish Vijversubstraat 

SuperFish TopClear, PondECO 4900, 

Koi-Flow 20 Kit
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Combinatie
vijver

Koi
vijver

Patio
vijver

Als u ervan droomt om koi te houden, 

hebt u een diepe vijver nodig (> 1 m) 

met genoeg zwemruimte en een goede 

filterinstallatie met een krachtige UVC-

zuiveringsinstallatie om de waterkwaliteit 

te behouden. Koi zijn verkrijgbaar voor 

elk budget, vanaf enkele tot duizenden 

euro’s voor showkoi, dus je hoeft niet 

rijk te zijn om van koi te genieten. Bepaal 

uw budget en controleer de omvang van 

de vijver, het filter en de koi die geschikt 

zouden zijn voor uw situatie; het is heel 

leuk om met een paar koi te beginnen en 

de collectie geleidelijk uit te breiden. Er 

zijn veel specialistische boeken over koi 

en het aanleggen van koivijvers; u kunt 

ook online informatie vinden of advies 

vragen aan uw speciaalzaak op het gebied 

van vijvers of koi.

Geef karakter aan uw terras of balkon 

met de slim ontworpen patiovijver. 

Dankzij de geïntegreerde pomp 

met filter en UV-filter kunt u het 

water schoon houden; perfect voor 

waterplanten en siervissen.

Alle kabels zijn verborgen onder 

de rand en de meegeleverde 

plantenmanden kunnen overal aan 

de rand worden bevestigd. Laat uw 

verbeelding de vrije loop, maak een 

nieuwe terras- of balkonvijver om 

heerlijk van te genieten.

Best brands for your Pond

Smart 
fishkeeping

Pa
tio

 p
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• Vijver inhoud > 10.000 liter

• Minimale waterdiepte 100 cm

• Noodzakelijke uitrusting: 

Professioneel filter, energie- 

besparende pomp, UVC lamp, 

krachtige luchtpomp 

• Vijver inhoud > 100 liter

• Minimale waterdiepte 40 cm

• Plaatsen op een schaduwrijke plaats 

om oververhitting te voorkomen 

p 10 p 12

VOLLEDIGE TERRAS-

& BALKONVIJVER

3-in-1-systeem: pomp, filter & UVC.

Met fonteinset en een groot aantal 

accessoires 

“Specificaties”

INBEGREPEN BIJ DE LEVERING

• SuperFish Combi Clear 2000 filter

• met geïntegreerde UVC Fonteinset

• Filtermedia

• Set van 3 plantenmanden met 

hangklemmen

• 2 jaar garantie

“Meer informatie”

• Eenvoudig los te maken rand

• Plantenmanden kunnen op heel 

veel plaatsen langs de rand worden 

bevestigd  

• Alle kabels zijn verborgen onder de rand

Afmetingen
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Read more:Waar kan ik dit kopen?

Patio Led Spot
Breng sfeer in uw Patio Pond 
met deze energiebesparende 
LED verlichting

Patio Led Spot
Breng sfeer in uw Patio Pond 
met deze energiebesparende 
LED verlichting

Patio Net
Voor het vangen

van vis en
verwijderen

van vuil in
uw Patio Pond

Patio Net
Voor het vangen

van vis en
verwijderen

van vuil in
uw Patio Pond

Patio Bio Rocks
De ideale bodem voor 
de Patio Pond, de Patio 
Bio Rocks absorberen 
schadelijke stoffen en 
vormen de basis van het 
biologisch leven

Patio Bio Rocks
De ideale bodem voor 
de Patio Pond, de Patio 
Bio Rocks absorberen 
schadelijke stoffen en 
vormen de basis van het 
biologisch leven

Patio Start
Levende bacteriën 
voor een snelle start 
van het biologische 
evenwicht in de 
Patio Pond

Patio Start
Levende bacteriën 
voor een snelle start 
van het biologische 
evenwicht in de 
Patio Pond

Patio Care
Wekelijks 
onderhoud 
voor schoon en 
helder water

Patio Care
Wekelijks 
onderhoud 
voor schoon en 
helder water

Patio Siphon
Voor waterverversing, 
schoonmaken en vuil afzuigen 
van de Patio Pond bodem

Patio Siphon
Voor waterverversing, 
schoonmaken en vuil afzuigen 
van de Patio Pond bodem

START & ONDERHOUD

OPTIONELE ACCESSOIRES
VERKRIJGBAAR BIJ UW DEALER

Patio Plant 
Baskets & Hooks
Set van 3 plantenmanden
met haken voor de Patio Pond

Patio Plant 
Baskets & Hooks
Set van 3 plantenmanden
met haken voor de Patio Pond
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TERRAS- EN 
BALKONVIJVER
Compleet met filter 
voor helder en gezond water

11
5 L  •  GREAT FOR F

IS
H

GRATIS

0.64 mtr

0.56 mtr

115 ltr

SuperFish PondECO RC, AirBlow ,

Koi Pro UVC, 

SuperFish Combi Clear, PATIO LED SPOT ,

PATIO BIO ROCKS



“Mijn vijver”

14 jaar geleden kwamen wij hier midden 

in het bos wonen. Bij een storm vielen 

meer dan 60 bomen om in onze achtertuin. 

Hierdoor konden wij de tuin naar eigen 

inzicht opnieuw inrichten met een oosters 

georiënteerde visvijver.

“Specificaties”

Onze zoon Elroy heeft deze Uosterse tuin 

voor ons aangelegd met een waterloop met 

stenen, een brug, paadjes met zwarte split, 

fijn wit grint en heel veel bladhoudende 

planten. De vijver heeft veel waterplanten 

en verschillende (goud)vissen. Een robuust 

filter, een pomp en verlichting. Er zijn 6 

ontspanningsplekken, dus keuze genoeg. 

Achter in de tuin staat een soort pagode 

waar je beschut kunt zitten.

“Dagelijks werk ...?”

Zo’n oosterse tuin heeft veel details. Ik hou 

de bomen graag strak en gebruik daar zelfs 

een nagelschaartje voor. Co, mijn man die 4 

maanden geleden is overleden, besteedde 

heel veel tijd aan de vijver en de vissen. We 

waren dus allebei druk met 

onze eigen taken.

“Waar geniet ik van?”

De vijver geeft mij oosterse rust, er is 

altijd iets te zien vanaf de verschillende 

zitplekken. De kat van de buren loopt rond 

en soms komen er kippen voorbij.

“Plannen voor de toekomst”

Bij het verwerken van het verlies van Co, 

geeft de tuin mij enorm veel rust 

en een zekere steun.

06
Planten

Sonja

tips
Drijvende planten 

drijven los op het water en hebben 

drijvende wortels die voedingsstoffen 

uit het water opnemen. Drijvende 

planten zijn een nuttig hulpmiddel 

om troebele vijvers weer helder 

te maken. Deze planten groeien 

ook onder omstandigheden waarin 

zuurstofplanten niet kunnen overleven 

(zacht water, drijvende algen). 

Goede soorten drijvende planten zijn 

kikkerbeet (Hydrocharis morsus ranae), 

waternoot (Trapa natans) en de kleine 

kroosvaren (Azolla cristata). Deze 

soorten zijn inheems en waterhard.
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8 mtr

0,6 mtr

40 mtr

Afmetingen
192.000 ltr

Het juiste filter 
voor een schone 
en gezonde vijver. 

Het juiste filter garandeert gezond en 

schoon water in de vijver. Het filter zorgt 

namelijk voor de filtratie en omzetting 

van de afvalstoffen.

De filtratie gebeurt in het mechanische 

deel van het filter hier worden de 

grovere vuildeeltjes eruit gefilterd. In 

het biologische filtergedeelte worden 

de schadelijke stoffen door bacteriën 

omgezet naar plantenvoeding. Filters zijn 

verkrijgbaar in vele maten en soorten. 

Welk filter geschikt is hangt af van een 

aantal factoren:

• De hoeveelheid vissen in de vijver 

bepaalt de maat van het filter. Hoe 

meer vissen er in de vijver worden 

gehouden, des te meer afvalstoffen er 

geproduceerd worden, dus hoe groter 

het filter moet zijn.

• Ligt uw vijver voornamelijk in de zon of 

is het een ondiepe vijver, ook dan heeft 

u een grotere filter nodig.

• De inhoud van de vijver; een grote 

vijver heeft een andere filter nodig als 

een klein vijvertje.

• Is de vijver een Koi- of visvijver, een 

plantenvijver of een combinatie van 

vis- en plantenvijver. Planten breken 

namelijk afvalstoffen af en helpen 

zo mee het natuurlijk evenwicht te 

herstellen.

• Een vijverfilter en pomp moeten 24 uur 

per dag in bedrijf zijn, indien mogelijk 

12 maanden per jaar. Alleen bij 

bevriezingsgevaar schakelt u de pomp 

en filter uit, maak deze dan direct 

schoon.
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Lees meer:



“Mijn vijver”

18 jaar geleden zijn we begonnen met een 

voorgevormde goudvisvijver van 450 liter. 

We hebben dat niet helemaal goed gedaan. 

Een aantal verhuizingen en vijvers verder, 

hebben we nu gekozen voor een koivijver 

en een plantenvijver. Er is ook nog een 

groeivijver voor jonge koi.

“Specificaties”

Voor het filteren hebben we een 

meerkamerfilter en een vortex aan de 

voorzijde.

Wij gebruiken UV-lampen van 75 watt 

om de algengroei te verminderen; ter 

compensatie van het stroomverbruik 

hebben we 30 zonnepanelen laten 

installeren. De twee vijvers zijn op elkaar 

aangesloten via een zelfgebouwde 

waterval. “Het is erg moeilijk om 

watervallen lekvrij te maken. Uiteindelijk 

zijn we daarin geslaagd met een betonnen 

trap en veel lagen folie.

“Dagelijks werk ...?”

Het reinigen van de filters is het meeste 

werk. Ik heb de vrijdagavond hiervoor 

gereserveerd. Er zijn ook volautomatische 

filters, maar die zijn erg duur. En ik wil 

graag het gevoel met de vijver houden. 

Onze moeder zorgt voor het dagelijkse 

voer, ik doe al het onderhoud en technische 

werk, terwijl Marina de planten en andere 

dieren verzorgt.

“Waar geniet ik van?”

Koikarpers zijn rustig, je kunt ervan 

genieten, de kleuren, elk moment 

van de dag zie je een ander plaatje. 

En ze herkennen hun baasje. Onze 

combinatievijver zit vol diverse vissoorten, 

schildpadden en kikkers.

08
Combi

Marina en Robby

Zuurstof- en moerasplanten zijn niet 

eenvoudig te houden in een koivijver, 

door een aparte plantenvijver te maken 

die is aangesloten op de koivijver, 

kunt u nog steeds de schoonheid en 

reinigingskracht van de waterplanten 

gebruiken.

“Plannen voor de toekomst”

Ik wil de koivijver van hogere randen 

voorzien om te voorkomen dat vuil en 

regenwater vanuit de tuin in de vijver 

terechtkomen. Ook ga ik de bodem van 

de vijver isoleren met sandwichpanelen. 

De vijver wordt dan iets dieper en ik 

ga een filterinstallatie op basis van 

zwaartekracht installeren. Met een filter 

op basis van zwaartekracht op hetzelfde 

niveau als de vijver kunnen we toe met 

een kleinere pomp met 

minder vermogen.

tips
1- Zoek een goede vijverhandelaar die u 

deskundig kan adviseren.

2- Voeg regelmatig goede bacteriën toe, bij 

voorkeur Bactoplus.

3- Koivijvers hoeven niet voor veel geld te 

worden verwarmd, dat is alleen nodig als u 

wilt dat de koi tijdens de winter groeien.

4- Controleer de waterwaarden wekelijks 

om problemen met waterkwaliteit en 

vissen te voorkomen.

5- Heeft u nog problemen of vragen? Zet het 

dan niet op een forum want iedereen weet 

het beter. Vergeet niet: elke vijver is anders. 

Ga liever naar een vijverspecialist, want hij 

weet wat voor vijver u heeft en kan advies 

op maat geven
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Kikkers en 
vrienden

Een vijver in de tuin is een uitnodigende 

omgeving, vaak vinden kikkers 

spontaan de weg naar uw vijver en 

wat dan? Als de kikkers het naar hun 

zin hebben, blijven ze in uw vijver en 

helpt u de natuur om deze bedreigde 

diersoort te beschermen. Dit kan het 

geval zijn als uw vijver op de natuurlijke 

omgeving van de kikker lijkt, met 

voldoende water, niet te ondiep, niet 

te veel stroming, geen grote waterval 

en voldoende schuilplaatsen en 

beplanting. Bovendien mag de vijver 

niet te veel (grote) vissen hebben 

omdat zij kikkers en hun kroost als 

prooi zien.
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3 mtr

2 mtr

4 mtr

1 mtr
8 mtr

5 mtr

Afmetingen
64.000 ltr

Nuttige bacteriën 

Gezond water met goede bacteriën is de 

basis voor een mooie, kristalheldere vijver 

met gezonde vissen en planten. Uw vijver 

is een miniatuur stukje natuur, die vaak 

te klein is om het natuurlijke evenwicht 

op eigen houtje te behouden. Daarom 

moeten we nuttige bacteriën toevoegen 

om de natuur te ondersteunen.

Filterstart is een bacteriestarter voor 

nieuwe en bestaande vijvers. In het 

voorjaar en na iedere schoonmaak 

moet u het vijverfilter en het biologisch 

evenwicht een handje helpen. Dit doet 

u door deze levende bacteriën toe te 

voegen.

De speciaal gekweekte bacteriën in 

Bactuur Clean breken op natuurlijke 

wijze het vuil en slib af. Het resultaat is 

een schonere vijver en filter. Daardoor 

heeft uw vijver minder water- en 

algenproblemen.

Activator is een plantaardige 

biokatalysator. De unieke 

plantenextracten geven de 

reinigingsbacteriën in Filterstart 

& Bactuur Clean turbokracht en 

zorgen daarmee voor een optimale 

bacteriewerking.

Lees meer:



“Mijn vijver”

18 jaar geleden zijn we begonnen met een 

goedkope combinatievijver. We hebben het 

gat zelf gegraven en de vijver afgewerkt 

met rubberfolie. Na deze ervaring besloten 

we in ons nieuwe huis een koivijver 

aan te leggen.

“Specificaties”

We hebben gekozen voor een voorgevormde 

HDPE-vijver in de vorm van een hart met 

een meerkamerfilter.

We houden het water schoon met een 

dompel UV-zuiveringsinstallatie met een 

amalgaam lamp, een 8000 l/h pomp met 

twee waterinlaten en één wateruitlaat. 

De tuin rond de vijver is geïnspireerd door 

de Aziatische cultuur. Het dak is net nieuw, 

waardoor we nu het hele jaar door kunnen 

genieten van de vijver.

“Dagelijks werk ...?”

Het voeren en het reinigen van de filter 

is het meeste werk. Verder testen we 

regelmatig de waterkwaliteit en passen 

deze aan door chemicaliën toe te voegen. 

Om het filter sneller te laten werken, 

voegen we nuttige bacteriën toe.

“Waar geniet ik van?”

De vissen hebben prachtige kleuren en 

ze zijn groot en indrukwekkend. Ze zijn 

tam en brengen leven en beweging in 

je tuin. Iedereen die langskomt wil ze 

voeren en fotograferen. Ook kinderen 

zijn dol op ze. Ze zorgen altijd voor een 

gespreksonderwerp.

“Plannen voor de toekomst”

We willen graag een grotere vijver, 

het liefst met een eiland.

10
Koi

Peter en Petra

tips
1- We hebben veel problemen gehad 

met reigers. Het ophangen van draden 

en een draaiend, reflecterend metalen 

ornament heeft geholpen.

2- Het voeren van de koi in de winter 

is afhankelijk van hun beweging. Als ze 

bewegen, geven we voer. 

3- Bezuinig niet op voer, wij geven de 

best verkrijgbare kwaliteit.

4- Wij verversen wekelijks 20% van het 

water.

4 mtr

1,5 mtr

4 mtr

Afmetingen
24.000 ltr
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04
Tips van Hans

Ik heb voor mijn Vijver een set 

samegesteld waarvan ik zeker 

weet dat ik in de toekomst 

kan doorgroeien. Meer vissen 

en planten kan ik plaatsen 

zonder wakker te liggen over de 

waterkwaliteit.
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Een vijverpomp 
is het hart van de 
vijver!

Zeker zo belangrijk als een goed filter is 

een goede pomp. Die moet er namelijk 

voor zorgen dat het vervuilde water in het 

filter terecht komt. Hier moet u op letten 

bij de aanschaf van een goede pomp:

• De pompcapaciteit moet 50% van 

de vijverinhoud bedragen voor een 

grondige reiniging.

• Houd rekening met capaciteitsverlies 

door slanglengte, UV lamp en 

opvoerhoogte.

• Voor een goede reiniging is het 

beter een pomp te gebruiken zonder 

filterspons zodat de vuildeeltjes in uw 

filter terecht komen in plaats van in de 

filterspons.

• Om zoveel mogelijk vuil aan te zuigen 

zet u de pomp in het diepste deel van 

de vijver.

• Voor goede circulatie plaatst u de 

pomp en filteruitlaat zo ver mogelijk 

uit elkaar.

• Wilt u een fonteinsproeier of een 

waterbel, neem dan een apart pompje 

met een voorfilter deze zijn zeer 

betaalbaar want uw fontein hoeft 

immers niet 24 uur per dag te sproeien.

Read more:



“Mijn vijver”

Wij hebben altijd in een appartement 

gewoond. Drie jaar geleden zijn we 

verhuisd naar onze huidige woning met een 

achtertuin en we wilden graag een koivijver. 

In zijn jeugd heeft Marcel veel over karpers 

geleerd van zijn vader die een verwoed 

karpervisser was. 

“Specificaties”

Een op maat gemaakte HDPE-vijver met 

aan de voorzijde een glasplaat met doorkijk 

en geïnstalleerde afvoeren. De vijver werd 

bij levering over de heg getild met een 

kraan! De installatie is indrukwekkend; 

5 geïnstalleerde waterafvoeren, dubbel 

pompvermogen, een automatisch 

trommelfilter en een afzonderlijke 

bewegende filterbedkamer. Een UV-

zuiveringsinstallatie houdt het water schoon 

en twee waterstroommeters controleren of 

alles goed werkt.

“Dagelijks werk...?”

Het voeren - wij gebruiken Hikari, Japans 

visvoer - het testen van het water met 

de Colombo Pond Lab en het regelmatig 

toevoegen van nuttige bacteriën. Soms 

voegen we ook melkzuurbacteriën toe om 

de gezondheid van de koi te bevorderen.

12
Koi

Marcel en Angelique

tips
1- Voor helder water hebt u meer 

retourleidingen nodig. Vuil water 

wordt dan sneller afgevoerd 

en gereinigd. Gebruik het hoge 

rendement in de winter om het warme 

water op de bodem te houden.

2- Gebruik twee pompen in plaats van 

één pomp om het water uit het filter 

terug te leiden voor extra veiligheid. 

3- Maak een omleiding voor uw 

bewegende filterbed, zodat u het 

filterbed kunt afscheiden bij het 

toedienen van medicatie; op deze 

manier worden de bacteriën in uw 

filterbed niet aangetast.

“Waar geniet ik van?”

Van het prachtig kleurenspektakel 

en de voortdurende beweging. Het is  

rustgevend en is niet veel werk.

“Plannen voor de toekomst”

Genieten van onze vijver en onze tuin 
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3 mtr

2 mtr

4 mtr

Afmetingen

Trommelfilter

Het grote voordeel van een trommelfilter 

is dat deze zelfreinigend zijn. Vuildeeltjes 

worden heel efficiënt verwijderd en 

omdat de bovenkant open is, kunt u 

gemakkelijk takjes, blaadjes en draadalg 

verwijderen.

Koi
zijn geen gewone vissen, vaker 

worden deze prachtige vissen ook 

wel huisdieren genoemd. Een kleine 

Koi is prima om bij de andere vijvervis 

te houden, maar als je grote Koi wilt 

houden, is een speciaal ontworpen 

“Koi” vijver met goede filtertechnologie 

nodig.

Kwaliteitsvoer 
voor gezond en 
schoon water. 

Net als mensen hebben vissen ook 

gezond voeding nodig om weerstand 

tegen ziekten op te bouwen en dit is des 

te belangrijker omdat vissen de koude 

winter moeten zien te overleven. Voedsel 

van goede kwaliteit betekent ook minder 

afval en helpt om het water schoon te 

houden en algen te voorkomen.

Visvoer van Hikari® is gemaakt van 

de beste bestanddelen en bevat alle 

essentiële vitaminen, mineralen en 

spoorelementen die nodig zijn om 

de schoonheid en de gezondheid van 

vijvervissen en koi te behouden en te 

verbeteren.

Er is Hikari®-voer voor alle budgetten; 

Hikari® Friend is goedkoper per gram 

dan Pond Sticks en biedt zoveel meer. Er 

is speciaal dagelijks kleur- en wintervoer 

en voor uw koi biedt ons Saki Hikari®-

assortiment het nummer 1 koivoer van 

de wereld.
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Waar te koop?

24.000 ltr



Dag 

01
April: begin 

van het seizoen 
Als de watertemperatuur stijgt, wordt het tijd 

om uw vijver voor te bereiden op het seizoen.

Houd uw vijverthermometer in de gaten; bij 

een watertemperatuur van 10 °C moet u 

in actie komen.

Pond Thermometer, Colombo Pond Quick test, Pump Clean , UV lamp, Pond Carbon, 

Hikari Wheat-Germ 

Boodschappenlijst

Dag 

02
Juni: voorbereiding 

op de zomer  
Als de watertemperatuur stijgt en de 

biologische activiteit in de vijver toeneemt, 

moet de waterkwaliteit gecontroleerd worden 

en ervoor gezorgd worden dat het water 

gezond en helder blijft.

in slechts 

04
dagen

een succesvolle 
vijver in elk 

seizoen

Colombo KH + , Colombo GH +, Hikari Staple

Boodschappenlijst

10˚C 15˚C

Read more:
Waar zijn deze producten verkrijgbaar?

• Controleer de waterwaarden en corrigeer 

ze als dit nodig is. Mineralen zijn belangrijk 

voor de groei van uw vijverplanten! 

• De hardheid (KH- & GH-waarde) moet op 

het juiste niveau zijn om een gezond milieu 

te garanderen voor uw vissen en planten.

• Behandel de vijver met Colombo BiOx. 

Dit bio-oxidatiemiddel reageert met het 

vuil op de bodem van de vijver. Na een 

paar minuten beginnen plakken vuil op 

het wateroppervlak te drijven, die u kunt 

verwijderen met een vijvernet. Als u veel 

vuil op de bodem van de vijver hebt, moet 

u dit elke maand herhalen.

• Reinig het vijverfilter en de pomp. Zorg 

ervoor dat er niets is geblokkeerd en dat 

het water goed stroomt.

• Voorkom algen. Colombo BiClear helpt u 

bij het helder houden van uw vijver.

• Voer de vissen 2x per dag met eersteklas 

voer zoals Hikari. Voer zoveel als de 

vissen binnen 5 minuten eten; verwijder 

overgebleven voer.

• Pomp 10 tot 20% van het water uit de 

vijver en vervang dit door kraanwater. Voeg 

waterconditioner toe zoals Colombo Fish 

Protect.

• Test de waterwaarden. De juiste waarden 

staan in de handleiding van onze vijvertestset 

of doe de Vijver Check op www.colombo.nl.

• Corrigeer de waterwaarden indien nodig.

• Verwijder vuil uit de vijver met een vijvernet 

(hopelijk heeft u een afdeknet geïnstalleerd 

ter bescherming van de vijver).

• Reinig uw vijverfilter, vervang het schuim en 

de UV-lamp.

• Reinig uw vijverpomp, kalk vormt een 

bedreiging voor uw pomp. Wij adviseren 

om uw pomp 2x per jaar te reinigen met 

Pump Clean voor efficiënte werking en lange 

levensduur.

• Voeg Filterstart toe aan uw vijver om het 

biologisch evenwicht te ondersteunen.

• Controleer de vijverbeplanting, voeg planten 

toe of vervang ze indien nodig.

• Begin de vissen te voeren met Hikari Wheat- 

Germ. Dit voer is goed verteerbaar en is het 

gewenste dieet bij lage watertemperaturen. 

Voer zoveel als de vissen binnen 5 minuten 

eten; verwijder overgebleven voer.
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Hikari Wheat-Germ, Pond Cover Net, Colombo Bactuur Clean, 

Ice Free Device and Pond Heater

Boodschappenlijst

Dag 

03
Juli: 

de zomer   
Tijdens de warme zomerweken wordt het 

water in de vijver heel warm, waardoor het 

zuurstofpeil daalt en de algengroei toeneemt. 

We moeten de vijver dan ook helpen 

om gezond te blijven!

Dag 

04
Oktober: 

winter     
Voordat het te koud wordt, moet u uw 

vijver klaarmaken voor de winter. Doe dit 

als de nachttemperaturen zakken en de 

watertemperatuur van de vijver 

ongeveer 10 graden is.

Boodschappenlijst
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18˚C 12˚C

• Controleer de waterwaarden en 

corrigeer ze als dit nodig is. Start het 

winterseizoen met gezond water!

• Snoei de vijverbeplanting. Verwijder 

dode bladeren en verwijder vuil uit de 

vijver met een vijvernet.

• Installeer een vijverafdekking om 

de vijver te beschermen tegen vuil 

en uw vissen te beschermen tegen 

roofdieren!

• Wij adviseren u om de pomp en 

het filter zo lang mogelijk te laten 

draaien, om de stroom en de 

biologische filtratie te behouden. 

Verwijder het filter en de pomp zodra 

de temperaturen onder de 0°C zakken 

ter voorkoming van schade.

• Zodra het vriest moet u de pomp 

en het filter verwijderen, en deze 

reinigen en bewaren op een droge en 

vorstvrije plaats.

• Bij vorst moet u ervoor zorgen dat er 

geen ijs op het wateroppervlak komt 

zodat de overwinterende vissen, 

kikkers en andere levende wezens 

in de vijver niet sterven aan giftige 

bodemgassen.

• 

• 

• 

• 

• Plaats een ijsvrijhouder, een 

verwarmingstoestel voor voldoende 

zuurstof en gasuitwisseling in de 

vijver tijdens de winter.

• Voer uw vissen zolang ze eten met 

licht verteerbaar Wheat-Germ voer  

van Hikari.

• Pomp 10 tot 20% van het water uit de 

vijver en vervang dit door kraanwater. 

Voeg waterconditioner toe zoals Colombo 

Fish Protect.

• Installeer een luchtpomp in de vijver om 

zuurstof toe te voegen.

• Als draadalg groeit, moet u dit behandelen 

met Colombo Algisin voor de gehele vijver 

vol zit.

• Voordat u een behandeling uitvoert, moet 

u altijd de waterwaarden controleren en 

ook eventueel corrigeren.

• Reinig de pomp en het filter na gebruik van 

een algenproduct vanwege de explosie 

van vuil die optreedt na behandelingen.

• Voer de vissen 2x per dag met eersteklas 

voer zoals Hikari.

Colombo heeft ook een 

interactieve online vijvercheck. 

Door het water te testen en de 

resultaten in te voeren, krijgt u 

een compleet uitgewerkt advies 

waarmee helder en gezond water 

binnen handbereik is.

Online vijvercheck
Verzorging in 5 stappen

3

STAP 1  Water testen  

Doe een watertest. U kunt de waterwaar-
des invullen op ons testformulier of de 
on-line vijver check gebruiken.

Voor het testen van het vijverwater kunt u 
gebruik maken van de Quicktest strips of 
Aquatest druppeltesten. Met de Quick-
test strips heeft u snel en eenvoudig een 
goede indicatie van de pH, KH, GH, 
Nitriet, Nitraat en Chloor waarde. Met de 
Aquatest druppeltesten kunt u een 
precieze meting doen van alle waterwaar-
den inclusief Ammonia en Fosfaat.

Art-nr: 05020295

Art-nr: 05020293

Art-nr: 05020285    Art-nr:05020297   Art-nr: 05020296   Art-nr: 05020291   Art-nr: 05020287   Art-nr: 05020289   Art-nr: 05020298

Meet snel en
eenvoudig 6
belangrijke
waterwaardes

Verpakking bevat
50 teststrips

2

Uw vĳver verzorgen in 5 simpele stappen
On-line Vijver Check

Een prachtige heldere vĳver  
Begint met gezond water

Vĳver
planten

Door de geringe inhoud van 
de meeste vijvers is moeilijk 
een natuurlijk evenwicht te 
verkrijgen, daarom zullen we 
de vijver moeten helpen 
gezond te blijven. De juiste 
waterkwaliteit is van groot 
belang echter deze wordt, 
zoals u in de vijver kringloop 
kunt zien, beïnvloed door 
allerlei vervuilingen zoals plan-
tenresten, tuinvuil, vis- en 
vogeluitwerpselen. 

Colombo heeft ook een interactieve 
online Vijver Check. Door het water te 
testen en de resultaten in te voeren in 
onze online Vijver Check kunt u een 
compleet advies krijgen waarmee 
helder en gezond water onder hand-
bereik is.

• Waterkwaliteit
• Algenbehandeling
• Ziektewijzer
• Dealer locator

Scan de QR-code of
kijk op onze website

www.colombo.nl

Vijver
Check

Welkom
Het vijver check programma kent twee functie’s.

U kunt met de Vijver Check een compleet uitgewerkt advies krijgen 
voor het onderhoud van uw vijver en de behandeling van algen-
problemen.

Met de Ziekte Wijzer kunt u via de productkeuze zien welk product 
het meest geschikt is voor de behandeling van uw vissen.

U kunt in het programma de gegevens van uw vijver invullen, door-
loop de stappen in het programma en u krijgt een compleet uit-
gewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

Ziekte
Wijzer

Vijver
Check

http://vijvercheck.colombo.nl

Met de Colombo testlab heeft u 
alle aquatest druppeltests in een 
handige koffer die bovendien ook 
nog voordelig is.

Op onze website staan video’s 
waarin we laten zien hoe de water-
test moet worden uitgevoerd. Zo 
wordt water testen wel heel 
eenvoudig!

Surf naar www.colombo.nl en 
probeer het uit.

6-IN-1 QUICKTEST

TESTLAB PROFESSIONAL

www.colombo.nl

SuperFish Aeration Kit 2, Colombo Algisin



    

Al meer dan 30 jaar kweken we planten 

en vissen, met behulp van deze ervaring 

ontwikkelen we producten voor uw 

aquarium en vijver. We leveren wekelijks 

aan ruim 3000 speciaalzaken in Europa!

Vijver bacteria voor een gezonde vijver met een 
goed biologisch evenwicht.

Bactoplus

    
Professionele producten voor het onderhoud

  van uw aquarium en vijver.

    

Voed je vis met de beste kwaliteit, Hikari is
ontwikkeld, geproduceerd en verpakt in Japan.

    

Producten voor een
succesvolle vijver.

Sterke
merken

Merken voor een succesvolle vijver

Dit is een publicatie van

Aquadistri BV 

Vlietweg 8 

4791 EZ  Klundert NL 

www.aquadistri.com

Mijn Vijver Magazine 2019

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar 

gemaakt in welke vorm dan ook, 

elektronisch, mechanisch, in de vorm 

van fotokopieën of anderszins, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. Ondanks alle aan de 

tekst bestede zorg, kan de uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 

eventuele schade die kan voortvloeien 

uit enige fout die in deze brochure 

zou kunnen voorkomen. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor eventuele 

zetfouten.

Artikelnummer: 09090005

Magazine 2019

Voordat u uw vijver aanlegt en als u 

vragen hebt, adviseren wij u om uw 

vijverspecialist te raadplegen. De 

vijverspecialist kan u bijstaan met 

advies en de juiste materialen. Vind uw 

vijverspecialist met onze winkelzoeker:

Winkelzoeker:

2019-02


