Minivijver
Materiaal:
Vijverbak (bijv. zinken kuip)
Vijverplanten
Vijvermanden
Grind
Vijveraarde
Stenen

Als je geen ruimte hebt voor een grote tuinvijver, dan is een
minivijver een goede keus. Zo kun je ook in een kleinere tuin
genieten van het fascinerende en kalmerende effect van water
in de tuin. Een minivijver is snel gemaakt en verrijkt het terras
of een mooi hoekje in de tuin.
Een tip vooraf: plaats de vijverbak, bijvoorbeeld een zinken kuip,
direct op zijn definitieve plaats. Na het inrichten is de minivijver
namelijk moeilijk te verplaatsen.

Gereedschap:
Emmer
Tuinschepje
Tuinslang/gieter

Tip: vijveraarde is ideaal
voor de minivijver, zodat er
zich geen algen vormen.

Tip: vijvermanden moeten fijnmazig zijn,
zodat de aarde er later niet uitgespoeld
wordt. Grofmazige manden moet je
eerst bekleden met een vlies.

Voor de minivijver is eerst een waterdichte bak van belang, bijvoorbeeld
een zinken kuip. Wil je een bak gebruiken die mogelijk water kan verliezen, bekleed de binnenkant dan met vijverfolie. Nu de bak staat heb
je waterplanten nodig, bij voorkeur langzaam groeiende soorten. Haal
de planten uit de potten en zet ze in speciale vijvermanden. Zorg ervoor
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dat je de manden eerst vult met een laag gewassen grind, zodat ze niet
gaan drijven in het water.
Plaats de planten op het grind en vul de vijvermanden vervolgens met
aarde, bij voorkeur vijveraarde. Laat aan de bovenkant een rand over om
te eindigen met een laagje grind.
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Tip: grind en
stenen vooraf
altijd afspoelen
met schoon water.

Grotere stenen worden in de vijverbak geplaatst als fundament voor
de vijverplanten. Je kunt hiervoor bakstenen of andere schone stenen
gebruiken. In de ruimtes tussen de stenen stop je gewassen grind.

Nu kan er water in de vijver gedaan worden. Heb je regenwater
opgevangen in een ton? Dit is zeer geschikt om te gebruiken in je
minivijver. En anders neem je water uit de kraan. Daalt het waterpeil
door verdamping, vul het water dan aan met vers water. Waterplanten
mogen namelijk niet uitdrogen. Veel plezier van je minivijver!

