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Introductie
Vriendelijk dank voor de aankoop van mijn boek
Vijvers helder houden. Veel Belgen en
Nederlanders hebben een aardige vijver in de
tuin maar helaas, dat ding wil maar niet helder
worden! Hoe komt dat en vooral: hoe los je het
probleem op, hoe raak je die akelige groene
algentroep kwijt?
Ik heb in Nederland een grote tuin gehad met 13
vijvers, groot en klein. De tuin was opengesteld
voor het publiek en bijna een half miljoen
mensen hebben gezien hoe we bezig waren om al
het water helder te krijgen. Op het laatst lukte
dat. Daarna heb ik een zeer uitgebreid papieren
boek gemaakt over het bouwen en onderhouden
van vijvers en zwembaden: Het Volkomen
Vijverboek. Dit boek heeft een aantal drukken
beleefd maar is nu uitverkocht. Veel te duur ook,
zo'n papieren boek, zelfs tweedehands, je vindt
het nog steeds op het internet.
Mijn nieuwe e-boek is uiteraard gebaseerd op dat
Volkomen Vijverboek, helemaal doorgewerkt en
uitgebreid met de nieuwste technische
mogelijkheden en een aantal nieuwe foto's.
Dit boek is uitsluitend bestemd voor eigen
gebruik. Je mag het boek bewaren op de harde
schijf van je computer, je mag een kopie maken
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naar je laptop, tablet, smartphone of e-reader. Je
mag het zelfs voor eigen gebruik afdrukken op
papier als je dat zou willen. Maar je mag beslist
geen kopieën maken om die aan derden door te
geven. Hoe dom dat zou zijn zal ik even
uitleggen.
Tips voor je veiligheid. Stel dat je toch in de
verleiding komt dit boek te verspreiden. We
noemen je persoon 1. Je geeft het aan een goede
vriend, persoon 2 en die geeft het weer door aan
een bekende, persoon 3. Deze nummer 3 blijkt
een sluwe crimineel te zijn. Hij slaagt erin enkele
van de vele blauwe linkjes in dit boek te
veranderen en geeft het boek door aan persoon
4. Wanneer deze op zo'n linkje klikt haalt hij in 2
seconden een programmaatje binnen dat van
alles met zijn bankrekening kan doen. € 5.000.is de volgende dag foetsjie.
Nummer 4 klaagt natuurlijk bij zijn bank en die
schakelt de cybercops in. Ze kijken wie het boek
heeft gemaakt en komen bij ons terecht. Wij
weten namelijk wie de oorspronkelijke koper van
precies dat origineel was. Jij dus. Wij zijn
verplicht je naam door te geven. De bank
schakelt vervolgens de rechter in, die ziet dat jij
in overtreding was (Het Europese Hof heeft op 10
april 2014 al bepaald dat je geen kopieën mag
maken en verspreiden uit 'ongeoorloofde bron')
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en verklaart je schuldig. Inmiddels zijn er nog 10
andere mensen beroofd van € 5.000,- (dat gaat
heel snel hoor) en je gaat er voor € 50.000,- in.
Plus een paar maanden cel uiteraard.
Het hoeft niet zo te gaan natuurlijk, maar het
kán wel. En als je dit risico graag loopt door
iemand zo'n 4 euro cadeau te doen, dan moet je
dat zelf maar weten. Maar wij hebben je
gewaarschuwd.
Op je eigen, wettig gekochte kopie zijn alle
linkjes 100% OK. Ik heb ze zelf gemaakt
namelijk. Je kunt ze ook nog controleren als je
dat zou willen. Richt de muisaanwijzer erop maar
klik niet. Je ziet dan de URL van het linkje.
Soms zal een linkje niet meer werken. Geen
paniek, het kan zijn dat de website niet meer
bestaat of verplaatst is naar een ander adres.
Daar kan ik niets aan doen maar wellicht bestaat
de informatie nog wel op een andere plek in het
net. Googel even en grote kans dat je die info
wel ergens vindt.
Overigens: dit verhaal geldt niet alleen voor ons
boek: elke gekochte digitale informatie kan
veranderd en crimineel gebruikt worden. Lees
legaal, gebruik alleen je eigen, door jezelf
betaalde origineel, gedownload van onze site.
Dat is 100% veilig, je loopt geen enkel risico.
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Gebruiksaanwijzing. Wanneer je het boek hebt
gedownload en opgeslagen op je computer of
tablet dan kun je het zonder beperkingen
openen, er is geen beveiliging, geen wachtwoord,
alleen een watermerk (heb je last van het
watermerk, speel dan even met de regeling van
het contrast en de helderheid van je beeldscherm
tot je het watermerk niet meer ziet).
De file is een doodnormale PDF. Open die niet in
je browser, maar in Acrobat Reader, dat is op
bijna elke computer al aanwezig en zo niet, dan
kun je het gratis downloaden. Klik met de
rechtermuisknop op de file van het boek, kies
Openen Met, kies Acrobat Reader. Heel vaak zal
het boek al vanzelf openen in een reader die als
'standaard' is ingesteld.
Er zijn ook andere goede PDF-readers, zoals Foxit
en Nitro, eveneens gratis. Het voordeel van zo'n
PDF-reader is dat je naast de tekst miniatuurtjes
van alle pagina's kunt tonen. Links boven in de
marge het symbooltje aanklikken. Zo kun je
razendsnel door het boek bladeren. En in plaats
van de miniaturen kun je ook kiezen voor
bladwijzers, de inhoud eigenlijk. Als je het boek
opent in Acrobat, dan verschijnen die bladwijzers
al vanzelf naast de tekst. Maak de kolom
desgewenst breder om de bladzijzers wat beter
te kunnen lezen.
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Klik je nu op het hoofdstuk Algen, de grote
vijand, dan opent zich de onderverdeling van dit
hoofdstuk, dat zijn de vette kopjes. Klik je weer
op zo'n kopje, dan ga je vanzelf naar de
betreffende pagina van het boek.
Je kunt ook nog het zoekvenster gebruiken. Open
dit, tik algen in het venster, Enter en je komt bij
elke plek waar over algen wordt geschreven.
Apparaten waar je het boek op kunt lezen.
Computer. Heb je een desktop met een groot
scherm, dan is het handig om 2 of zelfs 4
pagina's tegelijk op het scherm te zetten. Dit is in
de PDF-reader in te stellen door te klikken op
Beeld, daarna Paginaweergave.
Laptop. Heb je een flink groot scherm, dan is
twee pagina's tegelijk wel handig. Verder werkt
alles natuurlijk net als bij de desktop.
Tablet. Dit boek is eigenlijk gemaakt voor het
formaat van de standaard iPad, een A5-je. Kies
voor 1 pagina tegelijk. Zorg dat een PDF-reader
is geïnstalleerd, Acrobat, Foxit en Nitro for
Android of voor iOS, zijn gratis. Echt doen hoor, it
makes a world of a difference!
Smartphone. De letters van dit boek zijn zó
gekozen dat je het boek kunt lezen zonder
scrollen. Hou je de phone landscape, dan worden
de letters nog wat groter en kun je naar beneden
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scrollen. Of de linkjes ook op je smartphone
werken hangt er a. vanaf of je online bent en b.
of je er een goede PDF-reader op hebt, net als bij
je tablet.
E-reader. Ook op je Kindle kun je PDF-files lezen.
Of de linkjes werken is niet zeker, als iemand nog
tips heeft houden we ons aanbevolen.
Als er nog meer tips te geven zijn zullen wij die
vermelden op onze website:
www.HerwigGarden.info.
Tot hier de introductie met tips voor het gebruik
van dit boek.
Veel leesplezier. Voor verbeteringen, suggesties,
technische tips, enz. houden wij ons zeer
aanbevolen. Wij zijn geen computernerds maar
doen ons best.
Rob Herwig
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Ons logo is meer
dan 80 jaar oud.
Goedgekeurd door
Dick Bruna

© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in dit
boek Vijvers helder houden. De foto's vallen onder het copyright
van Modeste en Rob Herwig. Enkele foto's hebben wij van het
internet gegapt. Als iemand daar problemen mee heeft kan hij
dit melden, de foto wordt dan uit het boek verwijderd. Maar als
je een foto op net net plaatst in voldoend hoge resolutie en
zonder watermerk, dan vraag je er wel om, denken wij zo.
Kopiëren voor eigen gebruik, zoals het maken van kopieën voor
tablet, smartphone, etc. is uitdrukkelijk toegestaan.
Kopiëren en doorgeven aan derden is verboden en dit geldt
uiteraard ook voor het apart verspreiden van tekst en foto's. Het
Europese Hof van Justitie verbiedt in zijn arrest van 10 april
2014 dit kopiëren of illegaal downloaden uit "ongeoorloofde
bron". Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn voor
rekening en risico van de verspreider.
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Het is gebleken dat er met tuinvijvers aardig wat mis
kan gaan. De constructie deugt niet, dus de vijver
zakt in of raakt lek. De vijver is niet diep genoeg, dus
de vissen bevriezen. De waterkwaliteit is niet goed,
dus de vijver raakt vol algen. De vissen worden ziek
en gaan dood. De planten willen niet groeien…
Dit zijn slechts enkele van de klachten en vragen die
duizenden malen bij vijvercentra en tuincentra
terecht komen. En die ik vroeger in mijn Modeltuinen
in Lunteren (Gelderland, NL) ook vaak te horen kreeg.
Een vijver is er voor het plezier, niet voor de ellende.
En dat hoeft ook niet. Met een beetje voorbereiding
en wat kennis zijn de gebruikelijke problemen
gemakkelijk te voorkomen.
Ik hoop dat dit boek je op weg kan helpen. Veel
succes!
Rob Herwig
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Inhoud
Traditioneel staat voorin het boek de inhoud en
dat doe ik dus ook maar. Echter, in een e-boek
type PDF heeft dat eigenlijk geen zin. Want als je
dit boek leest op een PDF-reader, zoals Acrobat,
dan krijg je vanzelf naast de tekst de
zogenaamde bladwijzers.
Je ziet dan meteen de hoofdstukken en als je
daarop klikt krijg je de onderverdeling van het
hoofdstuk, in dit boek de vette kopjes. Klik je
daarop weer, dan kom je op de bijbehorende
pagina. Hoe makkelijk wil je het hebben?
Maar goed, voor het overzicht en ook uit traditie
komt hier toch de

Inhoud
01. Water in kleine en grote tuinen
02. De beste plek voor een vijver
03. Heldere vijvers beter en mooier
04. De beste vijverconstructies
05. Vijver vullen met water
06. Waterkwaliteit, waterwaarden
07. De stikstofcyclus
08. Algen, de grote vijand
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09. Filters
10. Water voedselarm maken
11. Pompen en leidingen
12. Beplanting van de vijver
13. Omgang met vissen
14. Onderhoud van vijvers
15. Grote schoonmaak
16. Reparaties aan de vijver
17. Zwemvijvers helder houden
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Midden in de tuin, waar veel zon komt, dat is goed

De beste plek voor een vijver
Het probleemloos onderhouden van een verkeerd
gesitueerde vijver is een hopeloze zaak. Daarom
eerst iets over de beste plaats voor een vijver.
Wanneer je nog een vijver moet bouwen, of
wanneer je de plek wilt herzien, kun je hier
rekening mee houden. Zo niet, dan kun je
wellicht de hele omgeving van de vijver
veranderen. Beter eerst goed nadenken dan dat
je later alles weer moet veranderen.
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Niet altijd wat jij denkt
Het kan best zijn dat je van oordeel bent dat de
vijver moet liggen op een plaats die jij het mooist
vindt. Maar dan bestaat de mogelijkheid dat je
vergeet om rekening te houden met de eisen die
planten en dieren stellen om gezond te kunnen
leven. Daarom is het goed vooral rekening te
houden met eisen die door de natuur worden
gesteld.
Zon of schaduw
De meeste vijverplanten en vooral ook de vissen
verlangen veel licht. De beste plek is dan ook
waar veel zon schijnt, minstens 6-8 uur per dag
volle zon in de zomermaanden. Veel licht
bevordert weliswaar de groei van algen, maar als
de waterplanten het niet doen, krijg je zéker het
water vol algen. En vissen houden beslist niet
van schaduw.
Zo weinig mogelijk wind
Water- en oeverplanten worden makkelijk omver
geblazen door sterke wind. Wind voert blad en
rommel mee, waardoor de vijver sneller vervuilt.
Het water koelt sneller af en verdampt meer bij
veel wind. De fontein spuit zijn water naast de
vijver, in plaats van erin.
Bomen zijn lastig
Niet alleen veroorzaken bomen en grote struiken
veel schaduw, ook laten ze in de herfst veel blad
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los en dit komt voor een deel in de vijver terecht.
Daar gaat het rotten en door die rotting komen
voedingsstoffen en schadelijke gassen vrij,
waardoor het water verontreinigd raakt. Het blad
moet dus steeds uit het water gehaald worden,
wat vrij veel werk betekent.
Hoge of lage ligging
In de natuur zal een vijver altijd op het laagste
punt van het terrein liggen. In kleine tuinen
hoeven we ons daar echter niets van aan te
trekken, een vijver kan zelfs verhoogd worden en
boven het terras uitsteken. En in grote tuinen
kan vaak een tweede vijver gemaakt worden,
vlak bij het huis.
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Dicht bij terras of woning
Als je met veel moeite een mooie vijver hebt
gemaakt moet je er ook van kunnen genieten.
Daarom is een plek vlak bij pad of terras gunstig.
Ook kan de vijver vlak voor het venster worden
gemaakt, waardoor je er ook in de winter een
goed zicht op hebt.
Materiaalkeuze
Probeer de vijver aan te passen bij de omgeving:
de tuinstijl en de architectuur van de woning.
Zodat hij er niet bij ligt als de spreekwoordelijke
vreemde eend in de bijt. Een vijver mag wel
opvallen, maar moet niet detoneren. Meer over
materiaalkeuze op de volgende pagina's.

In het kort:
1. Goed in de zon.
3. Niet onder bomen.
4. Bij terras of venster.
5. Aangepast aan tuinstijl.
6. Gunstige spiegelingen.
7. Toegankelijk voor graafmachine.
8. Niet boven leidingen.
9. Bij stroomaansluiting.
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Deze kleine zwemvijver neemt zowat de hele achtertuin in beslag
en je kunt ook nog onder de schutting door naar de buren
zwemmen

Zwemvijvers
Zulke vijvers moeten zéker in de volle zon en
zeer beschut liggen. In België en Nederland is het
toch al niet te warm, dus elk zonnestraaltje moet
beslist op je zwemwater vallen. Verder moet de
vijver niet te ver van de woning af liggen. Vaak
ga je immers in badkleding de deur uit en wil je
zo snel mogelijk het water in duiken.
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De stikstofcyclus
In elk open water, dus ook in vijvers, spelen zich
interessante, tamelijk ingewikkelde processen af.
Een ontwikkelingsgang die voor vijverbezitters
van bijzonder belang is noemen we de
stikstofcyclus of stikstofkringloop. Bacteriën
spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Zij zijn in
staat om van giftige afvalstoffen waardevol
voedsel te maken. Berg het scheikundeboek nog
niet op: we gaan nog even door en laten de
hersens nog wat kraken. Om nu eindelijk eens
precies te snappen waarom dat water groen
wordt...

Deze tekening, die ik op het internet vond, stelt de stikstofcyclus
voor, dus de verandering van afvalstoffen in plantenvoeding
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Het begint bij afvalstoffen
Laten we de cyclus bij de afvalstoffen beginnen.
Die worden gewoonlijk vooral door de vissen
geproduceerd. Via hun kieuwen scheiden ze
ammoniak af. Verder produceren ze ontlasting en
ook kan er voer op de bodem blijven liggen dat
niet gegeten wordt.
Ander afval wordt gevormd door blad en
organisch materiaal dat de vijver in waait. Al dit
afval wordt afgebroken door heterotrofe (op
organisch voedsel aangewezen) bacteriën. De
afbraak levert ook ammoniak en
ammoniumverbindingen op. Deze productie van
ammoniak (een gas) is de eerste stap in de
stikstofcyclus. Ammoniak reageert met het
vijverwater als volgt:
NH3 + H2O <-> NH4+ + OHEen volgende groep van bacteriën, de
Nitrosomas, gaan de ammoniakverbindingen
omzetten in nitriet. Dit gebeurt alleen goed
wanneer er voldoende zuurstof in het water zit.
Chemisch gezien gebeurt er dit:
2 NH4+ + 3 O2

<-> 2 NO2- + 2 H2O + 4 H+

Waterstofionen (H+) komen vrij en zuurstof uit
het water wordt gebonden aan het stikstofatoom.
Hier blijkt dus hoe belangrijk zuurstof is!
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Nitriet (NO2) is een giftige stof en die moeten we
dus kwijt zien te raken. Gelukkig is er nog een
derde groep van bacteriën, de Nitrobacter. Die
voegen nóg een atoompje zuurstof aan het nitriet
toe, waardoor nitraat wordt gevormd:
2 NO2- + O2 <-> 2 NO3Deze zogeheten
nitrificatie
produceert H+
ionen en is dus
verzurend!

Een eenvoudige en
vrij goedkope
oxydator. Produceert
zelfstandig enige tijd
zuurstof, tot het
apparaat is
uitgewerkt

Voedsel ontstaat
Nitraat is een voedingsstof, niet alleen voor
planten, maar ook voor algen! Hoe raken we nu
het nitraat weer kwijt? De simpelste oplossing is:
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door planten in de vijver te laten groeien die veel
nitraat nodig hebben. Hierover meer op de
volgende bladzijden. Overigens: als planten of
algen afsterven vormen ze weer een bron voor
de productie van nitraat. In de natuur verloopt
veel in cirkelvormige cycli en dat is maar goed
ook.

De stikstofcyclus in het kort
Afval, geproduceerd door vissen of
ontstaan door rotting van bladeren, kan
door bacteriën worden omgezet in
voedsel, voornamelijk stikstof. Van
stikstof kunnen zowel vijverplanten als
algen heel goed groeien. Zijn er
onvoldoende planten, dan winnen de algen
het en wordt het water groen.
De cyclus op gang helpen
De cirkel is nu rond: afval wordt voedingsstof. In
een nieuwe vijver komt dit proces vanzelf op
gang, want de benodigde bacteriën zijn overal
aanwezig. Maar we kunnen het starten van de
stikstofcyclus bespoedigen door de drie groepen
van bacteriën aan het vijverwater toe te voegen.
Ze zijn te koop in gedroogde, maar ook in
Vijvers helder houden - copyright Rob Herwig
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vloeibare vorm. Ze hechten zich o.a. aan
bodemgranulaat of aan het biologisch filter.
We zagen al dat de Nitrosomas en de Nitrobacter
alleen goed hun best zullen doen als er
voldoende zuurstof in het water zit. Die zuurstof
kan o.a. komen van de zuurstofplanten, daarom
is het zo belangrijk die er meteen in te doen. Je
kunt ook een zogenaamde oxydator plaatsen
(zuurstofleverancier) of lucht inblazen met een
luchtpompje.

Een simpel aquariumpompje
produceert alleen maar
lucht, maar die bevat ook
ongeveer 20% zuurstof.
Heeft dus wel degelijk effect
en de productie duurt ook
net zo lang als de stroom
aanstaat

Snap je het nog steeds niet en ben je gevoelig
voor uitleg via een filmpje, kijk dan eens hier:
https://youtu.be/Vgyn6S4wG8c
Het is een aardig filmpje, getiteld 'Nijntje eet een
appel'.
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Goed voorbeeld van een zwemvijver in de achtertuin. Het is wel
gewoon chloorwater met een zwembadfilter

Zwemvijvers helder houden
Zwemvijvers zijn de laatste decennia populair
geworden, vooral in Duitsland, België en
Nederland. Veel tuinbezitters waren uitgekeken
op de vierkante, blauwe bakken die we
'zwembad' noemen. Zo'n bad werd onder meer
als protserig, milieuonvriendelijk en irritant voor
de ogen (vanwege de chloor) beschouwd. De
natuurlijk ogende, onregelmatig gevormde
zwemvijver met zijn zwarte folie kwam in de
mode en veroverde een deel van het tuinpubliek.
Vijvers helder houden - copyright Rob Herwig
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Natuurlijke zuivering
Ook in zwemvijvers worden afvalstoffen gevormd
en die moet je opruimen wil je het water helder
en schoon houden. Om dit te bereiken heeft men
oorspronkelijk bedacht om in de zwemvijver flink
wat vijverplanten te laten groeien. Die kregen als
taak om het water te zuiveren.
Toen die planten bij het zwemmen toch wel een
beetje in de weg bleken te drijven ging men de
planten in een aparte vijver kweken, een
moerasfilter of helofytenfilter, zoals beschreven in
het hoofdstuk Water voedselarm maken. In een
aangepast helofytenfilter kun je met wat goede
wil twee functies verenigen: de omzetting van
afvalstoffen in plantenvoedsel en daarna het
absorberen van dit voedsel door vijverplanten.
Die eerste functie, het omzetten door bacteriën,
kan in zo'n moerasfilter sterk verbeterd worden
door lucht in te blazen en door de planten in
biomedia te laten groeien. Zo verkrijgen de
bacteriën veel meer leefruimte.
Problemen
In theorie is er tegen de hiervoor geschetste
methode absoluut niets in te brengen: dit
systeem kan probleemloos werken, je kunt heel
goed een biologisch evenwicht bereiken. Immers,
in de natuur is het niet anders en zo kun je
overal heldere sloten en plassen vinden. Toen ik
Vijvers helder houden - copyright Rob Herwig
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als twintigjarige in Oisterwijk (Brabant) woonde
ging ik vaak zwemmen in een ven, waar een
publiek zwembad was gevestigd. Er was geen
sprake van kunstmatige reiniging en toch was het
water altijd behoorlijk helder. Daar zorgde de
natuur wel voor.
In particuliere tuinen
valt het op natuurlijke
manier helder houden
van zo'n zwemvijver
vaak vies tegen. Ga je
even Googlen dan zie je
al gauw honderden
teleurgestelde bezitters
Ik denk niet dat dit moerasfilter
van een zwemvijver:
de zwemvijver helder houdt.
het water is groen van Veel te klein als je regelmatig
de algen en altijd vies. wilt zwemmen
Niemand wil er meer in zwemmen en het is ook
nog eens altijd veel te koud.
Oplossing Kunnen de planten in de filtervijver
het werk niet aan dan zou je ze kunnen helpen
met een ionenwisselaar. Zoals in het hoofdstuk
Water voedselarm maken is beschreven kun je
door inonenwisseling voedingsstoffen, met name
nitraat en fosfaat, aan het water onttrekken. Dat
helpt behoorlijk tegen de algengroei. Je kunt ook
proberen om de filtervijver wat groter te maken
en je kunt een biologisch meerkamerfilter
Vijvers helder houden - copyright Rob Herwig
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plaatsen om veel meer bacteriën te kunnen
huisvesten. Kijk, we komen al een beetje van het
natuurlijke principe af omdat het niet voldoende
werkt en we gaan steeds meer techniek
inschakelen. In veel gevallen de enige manier om
het water helder te krijgen.
Zwembadfilter Tuinontwerper Henk Weijers, die
heel veel zwemvijvers heeft aangelegd, ging nog
een stapje verder. Hij maakte natuurlijk ogende
zwemvijvers met vloeiende vormen, zwarte folie
en een uitbundige beplanting langs de rand. In
een apart gedeelte, dat eruit zag als een
filtervijver, groeiden waterplanten.
Maar de filtervijver
stond absoluut niet in
contact met de
zwemvijver, dat leek
alleen maar zo. Het zou
ook niet kunnen, want
het water van de
zwemvijver werd
gewoon gechloreerd en Betrouwbaar zwembadfilter
liep constant door een
voor je zwemvijver
zwembadfilter, een zandfilter. Zo verkreeg Henk
voor zijn klanten prachtig helder water dat er
supernatuurlijk uitzag. En - heel belangrijk - hij
kreeg nooit klachten!
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Dit is zo'n zwemvijver van Henk Weijers. Technisch gezien is het
een zwembad maar het lijkt een natuurlijke vijver. De vijver op
de eerste pagina van dit hoofdstuk is trouwens ook van Henk

Ik heb met Henk heel wat van die vijvers bezocht
en gefotografeerd, waarvan hier enkele
voorbeelden. Ik sprak met de tuinbezitters en die
waren dolenthousiast. Van dat beetje chloor,
goed gedoseerd, hadden ze totaal geen last. Ik
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begrijp die afkeer van chloor ook niet want bijna
iedereen is elke dag bezig om een aardige
hoeveelheid chloor op te eten. Dat zit namelijk in
keukenzout, chemisch NaCl. Zo schadelijk kan
het dus onmogelijk zijn. In zwembadwater heb je
ook maar een heel klein beetje nodig en het is
snel weer verdwenen want vrij chloor is een gas,
het verdampt dus uit het water, vooral wanneer
de zon schijnt. Meer over chloor in het
zwemwater kun je hier vinden.
Andere manieren Er zijn genoeg andere
manieren om het water in een zwemvijver
kunstmatig helder te houden. We hebben in het
hoofdstuk filters al het UV-filter behandeld. De
ultraviolette straling van de lamp kan algen
doden. Dan is er het systeem waarbij keukenzout
aan het water wordt toegevoegd. Heel veel
keukenzout, je zwemt dus in zout water en
sommigen vinden dat heerlijk. De chloor komt
langzaam vrij uit het zout en houdt het water
helder. Je zwemt dus net zo goed in chloorwater
maar je merkt er iets minder van.
In sommige landen geeft men de voorkeur aan
broom om het water te reinigen. Ook broom is in
sterke dosering giftig, net als chloor.
Ozon heeft meer kans om een succes te worden.
Deze 'superzuurstof', chemisch O3, oxideert heel
effectief vuil , doodt bacteriën en algen maar
Vijvers helder houden - copyright Rob Herwig
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wordt altijd in combinatie met chloor gebruikt.
Hier is dus sprake van een combinatietechniek.
Ozon moet heel goed gedoseerd worden, er mag
geen restozon in het water achterblijven want
dan word je zelf geoxideerd en kan het
zwemmertje zomaar oplossen...
Waterstofperoxide, H2O2, is water met een extra
atoompje zuurstof dat nuttig werk doet bij het
doden van microben en het oxideren van allerlei
afval. De werking is vergelijkbaar met die van
ozon.
Af en toe komen we nog het gebruik van
Isothiazolin tegen als doder van microben en
schimmels. Dit product zit ook in shampoo en in
sommige soorten verf. Maar dit middel heeft ook
nadelen: het is giftig en sommigen zijn er
overgevoelig voor.
Zilver heeft ook een antibacteriële werking. In
een oplosbare verbinding, zoals zilverchloride of
zilvernitraat, kan het in zwembadwater gebruikt
worden. Maar ook hier zijn nadelen bekend:
zilveroxide irriteert de ogen en zilvernitraat is
nogal oxiderend en kan darmklachten
veroorzaken. Ook met koperionen kunnen microorganismen worden gedood. In Wallonië zijn
enkele openbare zwembaden met deze manier
van zuiveren uitgerust. Een combinatie van
waterstofperoxide en zilver wordt met succes in
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whirlpools en soms ook in zwembaden toegepast.
Werkt het best bij hoge temperaturen, vandaar
de preferentie voor whirlpools.
Een zandfilter of een met glaskorrels gevuld filter
blijft altijd nodig om gedood maar onoplosbaar
afval uit het water te filteren.
Conclusie Denk goed na voor je een zwemvijver
met 100% natuurlijke filtering installeert. Wil je
graag een natuurlijk ogende vijver, geef die dan
een losse vorm en beplant de oevers uitbundig.
Maar overweeg wel om het water in deze vijver
gewoon te behandelen zoals in een normaal
zwembad gebruikelijk is. Dat kan problemen en
kosten besparen.
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Rob Herwig is de meest
succesvolle schrijver van
'groenboeken' in de hele
wereld. Van zijn tuin- en
kamerplanten boeken zijn
er in 22 landen meer dan 9
miljoen exemplaren
verkocht. Meer info:
Wikipedia.
In zijn bekende Modeltuinen in Lunteren, gestart
in 1972 en verkocht in 2001, legde Rob in de
loop der jaren 13 verschillende vijvers aan. De
grootste 50 meter lang en de kleinste niet breder
dan 30 cm. Omdat er elke dag heel wat
bezoekers door de tuinen liepen ging het er
natuurlijk om de vijvers in goede conditie te
houden. Er moesten vissen in en het water moest
glashelder blijven.
Het koste in het begin wat moeite, maar na
enkele jaren lukte dat. De ervaring die werd
opgedaan met alle experimenten, is nu
samengebundeld in dit boek. Wil je meer weten
over het bouwen van vijvers en over alle planten
en dieren die in een vijver kunnen leven, probeer
dan een exemplaar te bemachtigen van Rob's
Volkomen Vijverboek. Het is uitverkocht, maar
nog wel tweedehands verkrijgbaar. Wellicht
binnenkort in digitale versie verkrijgbaar.
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Onze boeken
Onze nieuwe digitale boeken kun je bekijken en
kopen op onze website:

www.herwiggarden.info
Daar is ook een demo van elk boek gratis te
downloaden.
Regelmatig zullen daar nieuwe e-boeken
verschijnen voor zeer bescheiden prijzen (rond
de 4 euro). Dit kan alleen doordat wij alles zelf
doen.
Uiteraard hebben wij ook nog een aantal 'old
school' (= papieren) boeken in voorraad. Die vind
je op de website van Modeste Herwig:

www.modesteherwig.eu
Veel leesplezier!
PS. Wil je zelf ook e-boeken maken volgens ons systeem,
bijvoorbeeld romans, novellen, reisboeken, kookboeken... En die
verkopen via je eigen website?
Neem dan contact op met ons voor een cursus, wij leggen je
haarfijn uit hoe je dat kunt doen. Niet gratis natuurlijk want we
gaan er best wat tijd in stoppen. En liever geen tuinboeken
maken, daar helpen wij niet mee!
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