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Beste medekabouters,
Water: je tuin kan niet zonder maar het valt niet mee om de balans goed te krijgen! Te droog, te nat, niet op de
goede plek, noem maar op. En dan te bedenken dat we zelf ook voor het grootste deel uit water bestaan.
Deze editie staat in het teken van water, in al zijn verschijningsvormen: tekort of overdaad, in de lucht of op de
grond, wat erin leeft en groeit (en hoe je dat kunt eten), hoe je het schoon houdt en hoe je het in wijn verandert
(soort van).
Terwijl jullie je in deze materie verdiepen, ben ik op vakantie. Wederom naar mijn geliefde bloemeneiland
Madeira. Wie weet wat ik daar voor jullie vind!
Ook tijdens mijn afwezigheid kun je in de webwinkel terecht. Bestellen kan altijd, maar houd wel rekening met
een extra lange levertijd…….
Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel
Het oogstseizoen is alweer begonnen! Deze soorten zijn staan nieuw in de winkel (of worden binnenkort toegevoegd):
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De woestijntuin

Tuinier je op zandgrond en moet je je borders na twee dagen droogte al sproeien? Als dat het
geval is, en je tuin is ook nog heel beschut én je bent avontuurlijk ingesteld, dan is een
woestijntuin misschien wel iets voor jou.
Waar moet je op letten?

In een woestijntuin hoort géén gazon. Vervang het traditionele grasveldje door gravel of
kleine keien. Liever géén zand, dat is vooral een uitnodiging voor alle katten in de buurt!

Gebruik flagstones om paden tussen het grind aan te leggen.

Voor de beplanting gebruik je vetplanten en cactussen die enige kou kunnen verdragen of eenjarig zijn.

Verfraai het geheel met ornamenten met een woestijnthema. Houd het wel bij één regio (Sahara, Mexico, Egypte etc.) om
te voorkomen dat het een allegaartje wordt.
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Welke planten zijn geschikt?
Dat zijn er méér dan je zou denken! Gebruik de vele soorten sedums en sempervivums, die
op zandgrond geheel winterhard zijn. Denk ook aan eenjarige vetplantjes als ijsbloem,
carpobrotus en portulak. Phormiums zijn behoorlijk winterbestendig, mits ze in de winter
geen natte voeten hebben. Echte cactussen, aloë’s en agaves kun je in potten in de tuin
ingraven. In de winter haal je ze naar binnen om te overwinteren.
Winterhardheid
(Celsius)

Familie

Soort

Winterhardheid
(Celsius)

Familie

Soort

-12

Acanthocalycium

klimpelianum

-29

Agave

neomexicana

-12

Acanthocalycium

peitscherianum

-23

Agave

phillipsiana

-12

Acanthocalycium

peitscherianum

-27

Agave

schottii

-12

Acanthocalycium

spiniflorum

-23

Agave

Victoria

-12

Acanthocalycium

aff

-9

Agave

chrysantha

-12

Acanthocalycium

violaceum

-15

Agave

gracilipes

-12

Acanthocalycium

violaceum

-9

Agave

macroculmis

-12

Acanthocalycium

violaceum

-15

Agave

mckelveyana

-12

Agave

albomarginata

-9

Agave

obscura

-7

Agave

cerulata

-9

Agave

palmeri

-12

Agave

desertii

-4

Agave

sobria

-7

Agave

felgeri

-4

Agave

titanota

-12

Agave

flexispina

-15

Agave

toumeyana

-7

Agave

geminiflora

-15

Agave

utahensis

-7

Agave

guadalajarana

-12

Aloe

aristata

-7

Agave

inaequidens

-7

Aloe

brevifolia

-7

Agave

ocahui

-7

Aloe

broomii

-12

Agave

oroensis

-7

Aloe

humilis

-12

Agave

ovatifolia

-7

Aloe

peglerae

-12

Agave

parrasana

-7

Aloe

polyphylla

-7

Agave

parryi

-12

Aloe

luckhoffii

-12

Agave

parviflora

-12

Aloinopsis

peersii

-12

Agave

poliantheflora

-12

Aloinopsis

villetii

-7

Agave

scabra

-23

Aloinopsis

hilmarii

-7

Agave

schidigera

-23

Aloinopsis

spathulata

-7

Agave

shawii

-7

Aloinopsis

rufescens

-7

Agave

striata

-4

Aloinopsis

luckhoffii

-7

Agave

stricta

-4

Aloinopsis

malherbei

-12

Agave

victoriae-reginae

-4

Aloinopsis

orpenii

-12

Agave

wocomahi

-4

Aloinopsis

rosulata

-23

Agave

x ajoensis

-4

Aloinopsis

rubrolineata

-23

Agave

x arizonica

-4

Aloinopsis

schooneesii

-23

Agave

delamateri

-4

Aloinopsis

setifera

-23

Agave

filifera

-32

Aloinopsis

spathulata

-24

Agave

gentry

-4

Aloinopsis

thudichumii

-24

Agave

x glomeruliflora

-12

Anacampseros

baeseckei

-27

Agave

x gracilipes

-7

Anacampseros

filamentosa

-23

Agave

lophantha

-12

Anacampseros

rufescens

-24

Agave

montana

-12

Anacampseros

gracillima

-23

Agave

murpheyi

-12

Ancistrocactus

brevihamatus

-12

Ancistrocactus

scheeri

-7

Delosperma

strictiflora

-12

Ancistrocactus

tobuschii

-20

Delosperma

basuticum

-12

Antimima

herrei

-20

Delosperma

cooperi

-7

Antimima

herreana

-26

Delosperma

daveyi

-12

Ariocarpus

kotschoubeyanus

-9

Delosperma

esterhuyseniae

-12

Astrophytum

capricorne

-9

Delosperma

harazianum

-12

Austrocactus

bertinii

-20

Delosperma

John Proffitt'

-10

Austrocactus

phillippii

-20

Delosperma

'Graaf-Reinet'

-8

Austrocactus

spiniflorus

-26

Delosperma

'Sani Pass'

-12

Avonia

jamesii

-12

Denmoza

rhodacantha

-23

Bergeranthus

jamesii

-7

Echeveria

lilacina

-12

Bergeranthus

cana

-12

Echeveria

strictiflora

-12

Bijlia

braunsii

-7

Echeveria

subrigida

-23

Chasmatophyllum

musculinum

-12

Echeveria

strictiflora

3

-12

Chasmatophyllum

lydenburgense

-7

Echeveria

albipollenifera

-12

Cintia

knizei

-12

Echinocactus

adustus

-12

Coryphantha

chihuahuensis

-15

Echinocactus

berlandieri

-12

Coryphantha

compacta

-15

Echinocactus

chisoensis

-12

Coryphantha

difficilis

-12

Echinocereus

dasyacanthus

-12

Coryphantha

echinus

-12

Echinocereus

davisii

-12

Coryphantha

gladiispina

-12

Echinocereus

delaetii

-12

Coryphantha

laui

-12

Echinocereus

enneacanthus

-12

Coryphantha

macromeris

-12

Echinocereus

fitchii

-12

Coryphantha

nickelsae

-12

Echinocereus

knippelianus

-12

Coryphantha

obscura

-12

Echinocereus

ledingii

-12

Coryphantha

palmeri

-12

Echinocereus

leonensis

-12

Coryphantha

radians

-12

Echinocereus

longisetus

-12

Coryphantha

runyonii

-12

Echinocereus

nicholii

-12

Coryphantha

scheeri

-12

Echinocereus

nivosus

-12

Coryphantha

sulcata

-12

Echinocereus

palmeri

-12

Coryphantha

werdermannii

-12

Echinocereus

pamanesiorum

-15

Coryphantha

bisbeeana

-12

Echinocereus

pectinatus

-26

Coryphantha

sulcata

-12

Echinocereus

polyacanthus

-20

Coryphantha

vivipara

-12

Echinocereus

polycephalus

-23

Cotyledon

orbiculata

-12

Echinocereus

primolanatus

-20

Cylindropuntia

whipplei

-12

Echinocereus

pulchellus

-20

Cylindropuntia

imbricata

-12

Echinocereus

rigidissimus

-5

Cylindropuntia

kleinae

-12

Echinocereus

russanthus

-5

Cylindropuntia

leptocaulis

-12

Echinocereus

scheeri

-5

Cylindropuntia

versicolor

-12

Echinocereus

schmollii

-20

Cylindropuntia

viridiflora

-12

Echinocereus

stoloniferus

-20

Cylindropuntia

whipplei

-12

Echinocereus

stramineus

-20

Cylindropuntia

davisii

-12

Echinocereus

texensis

-15

Cylindropuntia

echinocarpa

-12

Echinocereus

texensis

-32

Cylindropuntia

imbricata

-12

Echinocereus

viereckii

-10

Dasylirion

longissium

-23

Echinocereus

engelmannii

-15

Dasylirion

wheeleri

-23

Echinocereus

reichenbachii

-23

Delosperma

aberdeenense

-23

Echinocereus

russanthus

-23

Delosperma

ashtonii

-20

Echinocereus

fendleri

-23

Delosperma

cooperi

-20

Echinocereus

triglochidiatus

-23

Delosperma

dyeri

-20

Echinocereus

viridiflorus

-23

Delosperma

floribundum

-15

Echinocereus

roetteri

-23

Delosperma

herbeum

-15

Echinocereus

canus

-23

Delosperma

John Proffit'

-20

Echinocereus

chloranthus

-23

Delosperma

sutherlandii

-32

Echinocereus

coccineus

-23

Delosperma

'Tiffendell'

Stap voor stap
 Stap 1: Stel je budget vast. Heel belangrijk, want je gaat er gemakkelijk overheen. Kijk ook
eens of je tweedehands materiaal op de kop kunt tikken. Vooral voor volwassen planten kun je
dan veel geld uitsparen.
 Stap 2: Kijk, voordat je een plant koopt, hoe groot hij kan worden. Stekelplanten zoals de cactusvijg kunnen behoorlijk
groot worden. Dit geldt vooral voor de planten die in de winter naar binnen moeten.
 Stap 3: Teken een plattegrond op basis van de planten die aan wil/kan schaffen. Let op hoogte en water-/zonbehoefte.
Werk met groepjes met een oneven getal.
 Stap 4: Verwijder alles wat er in de tuin (of het door jou geplande deel ervan) groeit. Zorg ervoor dat ook de wortels
worden verwijderd, zodat je zeker weet dat ze niet meer terugkomen. Spit de grond grondig om.
 Stap 5: Bedek de grond met worteldoek om onkruid zo veel als mogelijk te onderdrukken.
 Stap 6: Plant de de planten: snijd hiervoor een kruis in het worteldoek, graaf hieronder een gat, plant de plant en vouw het
plastic weer terug.
 Stap 7: Bedek het worteldoek onder een dikke laag (7-10 cm.) grind.
 Stap 8: Plaats her en der wat grotere stenen, op plekken waar jij dat mooi vindt.
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De Waterwerken van Hercules te Kassel
Zelfs nu nog vinden bezoekers van van de waterwerken in Bergpark Wilhelmshöhe het moeilijk om
de impact van de overweldigende waterwerken en Herculesmonument te weerstaat. Gedeeltelijk
wordt dit veroorzaakt door de ligging maar vooral ook door de bijzondere kunde van landgraaf Carl
en diens opvolgers.
Op korte afstand van de stad Kassel vond genoemde landgraaf Carl een 500 meter hoge, afgeplatte
richel in de heuvels van Habichtswald. Hier vond hij een waterbassin en de steile bergwand, die
beide uit het niets leken te ontstaan. Deze richel had ook nog eens een perfecte zichtlijn richting
het oude paleis Weißenstein, dat hij al eerder had aangeschaft.

Tijdens een reis door Italië in 1790 was de landgraaf geïnspireerd geraakt door de italiaanse tuinen en fonteinen. Hij zat dan
ook vol ideeën voor een nieuw aan te leggen “achtertuin”.
Voor de nodige expertise huurde hij architect Giovanni Francesco Guerniero in, die hij in Roma had ontmoet. Dienst plannen
voorzagen in een ideale mengeling van landschap en architectuur (in de vorm van verschillende waterornamenten) waardoor er
een ultiem, barok kunstwerk zou ontstaan.
De basis van het ontwerp werd gevormd door een aantal opeenvolgende watervallen van de top van de richtel tot vrijwel aan
het paleis, een halve kilometer verderop. Dat bleek te ambitieus en uiteindelijk werd slechts een derde van de plannen
daadwerkelijk gerealiseerd.

De basis van het ontwerp is ongebruikelijk. Normaliter ligt de focus in een tuinontwerp vanuit het huis op de tuin, hier is het
andersom. In dit geval was de tuin al gedeeltelijk aangelegd vóór werd begonnen met de aanleg van een nieuw paleis.
In september 1713 werden Guerniero’s plannen uitgebreid, uitgewerkt en afgestemd op het belangrijkste onderdeel van de
tuin: een piramide met een kolossaal beeld van Hercules.
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Voor de stad Kassel had de bouw van deze tuin verreikende gevolgen. Het gigantische paleis straalde, geheel in de geest van de
absolutistische manier van regeren, een macht en prestige uit dat de grenzen van het landgoed ver overschreden. Bovendien
had de zichtlijn van het paleis naar het Herculesmoniment in de opvolgende eeuwen invloed op de verdere ontwikkeling van
zowel de stad als het park.

De theatrale choreografie van het “watertheater” heeft een duidelijk zichtbaar beginpunt in de
vorm van het Herculesbeeld. Een acoustisch signaal kondigt de start van het spectakel aan: de
luchtdruk die door het stromend water wordt veroorzaakt laat de hoorns van de centaur en fauns
schallen, een gebrul dat tot kilomters in de omtrek te horen is.
Het gigantische beeld en de ingenieuze waterwerken zijn, in hun beheersing van natuur door
techniek, typerend voor de tijdgeest van de verlichting. Er werd gebruik gemaakt van de in die tijd
meest moderne technieken op het gebied van pompen en leidingen.

De barokke principes zoals die werden neergezet door landgraaf Carl zijn in de eeuen erna overeind
gebleven. Zijn nazaat Friedrich II legde rond 1780, onder invloed van de heersende Engelse mode,
een grote landschapstuin aan en voorzag deze van talloze, keine bouwwerkjes als grotten en
tempeltjes (ook wel follies genoemd).
Na Friedrich was daar Wilhelm IX, die rond 1800 niet alleen een nieuw paleis bouwde maar ook de
landschapstuinen verder uitbreide. De waterwerken bleven echter een cruciaal onderdeel van het
ontwerp. Ze werden zelfs verbeterd en vergroot, waarbij verschillende nieuwe ornamenten (de
meeste ontworpen door Christoph Jussow) werden toegevoegd. Het water stroomde nu van de
barokke watervallen, via verschillende fonteinen en watervallen, tot vrijwel in de vallei.
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In 1789 werde de aanvoerleiding en spuitkop van de Grote Fontein aangepast om een
geyser-achtig effect van zo’n 50 meter hoog te bewerkstelligen. Deze wordt op
geheel natuurlijke wijze bereikt, onder invloed van het hoogteverschil en de hieruit
voortkomende waterdruk. In zijn tijd was dit de grootste fontein ter wereld.
De waterwerken van Hercules hadden een grote invloed op latere Europese
tuinontwerpen. Het bekendst is de tuin van paleis Schönbrunn in Wenen. Het vormt
nu onderdeel van de UNESCO werelderfgoedlijst.

De watertuin
Iedereen die tuiniert op kleigrond weet hoe moeilijk het is om overtollig water kwijt te raken. Waarom niet van de nood een
deugd maken door een watertuin aan te leggen?
Voor de nieuwe watertuinier gaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden open. Pak niet
meteen groots uit maar begin klein (met een vijvertje met moeras) en breid dit langzaam aan
uit met fonteinen en andere waterwerken. Dat is budgetvriendelijker en geeft je tijd en
ruimte om uit te vinden wat voor jou het beste werkt.
Ontwerp
Een watertuin ziet er natuurlijker uit wanneer je wat hoogteverschil creëert. De vijver leg
je aan op het diepste punt. Op die manier maak je verschillende plantzones. Maak je vijver zo
diep dat hij in de winter niet helemaal dichtvriest, minimaal 60 cm.
Een vijver moet zeker 5 uur zonlicht per dag krijgen en ligt bij voorkeur niet onder een
boom. Hij moet ook toegankelijk zijn, met het oog op elektriciteit etc.
Aanleg van een vijver
Een vijver aanleggen is een forse klus en is niet goedkoop. Het is belangrijk om voor je begint een duidelijke planning te maken
met daarin het benodigde gereedschap, het materiaal en eventuele helpers. Begin nooit zonder een goed doordacht en
duidelijk uitgetekend vijverontwerp.
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1.

2.

3.

Planning:
De beste tijd voor het aanleggen van een vijver is het voorjaar (maart/april). Na aanleg heeft de vijver dan de kans om
tijdens het groeiseizoen een biologisch evenwicht op te bouwen. Tweede mogelijkheid voor vijveraanleg is het najaar
(september/oktober). De beplanting van de vijver vindt dan pas in het volgend voorjaar plaats.
Voorbereiding: er is uitgegaan van een folievijver, maar we kijken ook even naar een voorgevormde vijver:

Volgorde van de werkzaamheden: ga na welke werkzaamheden er allemaal moeten gebeuren, voordat begonnen kan
worden met de vijver aanleggen. Moeten er bijvoorbeeld bomen gerooid worden of planten verzet? Moet een deel van
de bestrating weggehaald worden? Elektriciteitskabels verlegd? Probeer de werkzaamheden rondom het aanleggen
van de vijver in een zo logisch mogelijke volgorde uit te voeren.

Grondverzet: een vijver aanleggen brengt veel grondverzet met zich mee. Soms kan de uitgegraven grond in de tuin
zelf verwerkt worden, maar meestal zal dit niet mogelijk zijn en moet de grond afgevoerd worden. Hiervoor kun je
een container huren. Houd er rekening mee, dat uitgegraven zand meer volume heeft dan zand in de grond en dat je
dus altijd meer uitgraaft dan het volume van de vijver. Een voorbeeld: voor een vijver met vijf kubieke meter inhoud
moet ongeveer zeven kubieke meter grond afgevoerd worden. Huur de container ruim op tijd en laat hem wegzetten
op een plaats zo dicht mogelijk bij de vijver.
De bodem van de uitgegraven vijver wordt straks gevuld met wit zand
(10 cm.) Als voor het verleggen van bestrating ook extra wit zand nodig is,
kan dit in één keer besteld worden.

Grondwaterstand controleren: om de vijver goed te kunnen uitgraven, mag er
geen grondwater in de kuil lopen. Meet dus voor het graven de
grondwaterstand of vraag deze op (dit kan voor veel plaatsen via internet).
Als de grondwaterstand te hoog is, kun je met een vuilwaterpomp of
bronbemaling de kuil droog houden. Deze pompsystemen zijn te huur. In het
najaar is de grondwaterstand meestal lager dan in het voorjaar. In natte
gebieden kan dit dus een reden zijn om de vijver in het najaar aan te leggen.

Plaats piketpaaltjes: aan de hand van de tekening kun je de plaats en de omtrek van de vijver met piketpaaltjes
aangeven in de tuin. Doe dit heel nauwkeurig en meet een paar keer goed na.

Controleer, voor je gaat graven, de weersvoorspelling. Een beetje regen tijdens het graven is niet erg, maar
stortbuien kunnen de vijverkuil blank zetten en de in de vijverkuil aangebrachte plateaus beschadigen.
Uitvoering:

Graven van de vijverkuil: graaf de vijver stap voor stap per plateau uit. Een voorbeeld:
Stel, de vijver krijgt drie verschillende diepten: een ondiepe zone van 20 cm, een middeldiepe zone van 50 cm en een
diep stuk van 80 cm. Omdat je straks overal 10 cm wit zand op de bodem legt, moet je uitgraven tot een diepte van
30, 60 en 90 cm.





Begin met het uitgraven van de hele vijveroppervlakte tot een diepte van 30
cm. Als dat klaar is, graaf je alles behalve de ondiepe zone uit tot een diepte
van 60 cm. Tot slot graaf je het restant van het diepe deel uit tot 90 cm.
diepte.
Let tijdens het graven goed op wortels en andere scherpe uitsteeksels. Haal
deze allemaal weg, zeker in de zijkanten van de vijver. Hier komt immers
geen wit zand als bescherming.
Laat de vijverkuil na het graven niet te lang open en bloot liggen. De rechte
randen in je vijver kunnen namelijk makkelijk afbrokkelen, zeker als het gaat
regenen. Dit afkalven kun je bijna niet herstellen.
Bodembescherming aanbrengen in de vijver: nadat je de vijverkuil gegraven hebt, kun je de bodembescherming gaan
aanbrengen. Op alle horizontale vlakken komt een laag van 10 cm wit zand. Dit vormt niet alleen een zacht en veilig
bed voor de folie, maar is ook nuttig bij het optreden van hoge grondwaterstanden. Als de vijverfolie rechtstreeks op
kleigrond gelegd wordt, kan opkomend grondwater de folie omhoog drukken. De bedding van grof wit zand verspreidt
deze druk en leidt het grondwater naar de zijkanten weg.
Druk het witte zand goed aan en leg hier tenslotte een speciale beschermingsdeken op, verkrijgbaar bij bedrijven
waar je ook folie kunt kopen. Gebruik geen oude kranten; deze rotten binnen een paar weken weg.
Vijverfolie aanbrengen: hierna wordt de folie aangebracht in de vijver. De maat van de folie kan als volgt berekend
worden:
- Lengte: maximale vijverlengte + 2 x diepte van de vijver + 2 x 70 cm
- Breedte: maximale vijverbreedte + 2 x diepte van de vijver + 2 x 70 cm
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Probeer de folie zo goed mogelijk tegen de bodem en de wanden te drukken, waarbij je er zo min mogelijk op loopt.
Leg de folie niet te strak: als de vijver gevuld wordt, worden de wanden en de bodem door de druk nog iets opzij en
omlaag gedrukt.
Zolang er nog geen water in de vijver zit, lijken alle plooien in de hoeken erg
lelijk, maar zodra de vijver gevuld wordt worden deze platgedrukt en vormen
ze mooie schuilplaatsen voor kikkers en salamanders.
Als de folie op zijn plaats zit, kun je hem bij de rand op maat gaan snijden of
knippen. Laat een folierand van minstens 50 cm zitten. Deze kan later, bij de
randafwerking, ingegraven worden.
Meestal heb je behoorlijk wat snijafval, tenzij je een vierkante vijver hebt.
Grote stukken afgesneden folie zijn zeer geschikt om op de vijverbodem
of -plateaus te leggen als extra bescherming tegen lekkage.
Het is handig om nu op de vijverbodem her en der een aantal betontegels te
leggen. Hier kun je op staan als je de rand gaat afwerken, of als je later in de
vijver moet zijn voor onderhoud.
Voorgevormde vijver: ga je een voorgevormde vijver aanleggen, dan ga je iets anders te werk. Probeer de vorm van de
vijver zo nauwkeurig mogelijk uit te graven, net zolang tot de vijver er precies inpast. Controleer of de bovenrand van
de vijver precies recht ligt, met een lat en een waterpas.
Je kunt nu de ruimte tussen de vijver en de wanden van de kuil opvullen met een slurry van wit zand. Meng hiervoor
wit zand met water tot je een vloeibare massa krijgt en vul hiermee de kieren op. Met een gieter of zacht lopende
waterstraal kun je het zand goed tot helemaal onderin de kuil krijgen. Controleer hierbij voortdurend of de vijver nog
waterpas ligt.
Randafwerking vijver: nu kan de randafwerking aangebracht worden. Binnen het hele traject van een vijver aanleggen
is dit een belangrijk onderdeel. Let er op, dat de rand van de vijver precies waterpas ligt.
Controleer dit voortdurend met een lange lat en een waterpas. Vooral voor
een formele vijver is dit erg belangrijk: een scheve rand is lelijk. Bij een
natuurlijke vijver valt dit minder op en kun je kleine afwijkingen achteraf
makkelijker camoufleren met moerasplanten.
Vullen van de vijver: nadat de randafwerking is aangebracht, kan de vijver
gevuld worden met leidingwater. Meet met de watermeter hoeveel water er
in de vijver gaat, zodat je later precies de inhoud van de vijver kent.
Leidingwater moet je na het vullen meteen behandelen met GH-Extra, zodat
het geschikt wordt als vijverwater. Het meeste leidingwater in Nederland en
België is onbehandeld niet geschikt voor groei van waterplanten.

Randafwerking van de vijver
Randafwerking is iets om goed over na te denken bij het ontwerpen van een vijver. De rand is het deel van de vijver dat het
meest in het oog springt en moet er dus netjes uitzien. Hier komt het verschil tussen formele en natuurlijke vijvers weer
duidelijk naar voren: bij een natuurlijke vijver zal de beplanting in het moerasgedeelte na verloop van tijd de rand gaan
vormen, bij een formele vijver wordt een andere randafwerking zoals hout of steen aangebracht. Zaken die je bij elke
randafwerking in de gaten moet houden zijn:






Verhoogde vijverrand: zorg dat er nooit water vanuit de tuin in de vijver kan
lopen. Hierdoor kan er namelijk (kunst)mest in het vijverwater terechtkomen, wat
funest is voor de waterplanten. Zorg er dus voor, dat de vijverrand altijd iets
hoger ligt dan de rest van de tuin.
Liever geen turf gebruiken: met turf kan je een vijverrand erg mooi afwerken,
maar het is helaas ook erg slecht voor het vijverwater. Turf is heel erg zuur (een
lage PH-waarde, zie ook waterwaarden) en geeft dit door aan het vijverwater.
Hierdoor wordt het water bruin-troebel en de zuurstofplanten groeien er slecht
door. Als je toch een rand van turf wilt, zorg dan dat je vijverwater zeer hard is
om het zuur uit de turf te neutraliseren. Hiervoor kun je Mineral Clay gebruiken
(2 a 3 x de normale hoeveelheid).
Let op met hardhout: nieuw hardhout is een mooi materiaal om een vijverrand mee af te werken, maar loogt in het begin
behoorlijk uit. Dit kan het vijverwater een ongewenste kleur geven. Je kunt dit enigszins beperken door het hout voor
verwerking een paar weken buiten in de regen te leggen, zodat het een deel van de loogstoffen kwijtraakt.
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Gebruik geen zink, lood of tin: zink, lood en tin kun je beter niet gebruiken als randafwerking. Deze metalen vormen na
verloop van tijd gifstoffen door het voortdurende contact met water. Het is niet voor niets dat zinken dakgoten niet
meer toegepast mogen worden bij nieuwbouw.
Geef bakstenen een coating: Ook gemetselde stenen die in contact komen met water geven (basische) stoffen af. In de
handel is een goede coating verkrijgbaar waar je de stenen mee kunt behandelen.

Pompen
Een vijverpomp zorgt voor watercirculatie in de vijver. Deze circulatie is belangrijk; het helpt het vijverwater gezond te
houden. In de vijver vinden allerlei biologische processen plaats. Hierbij ontstaan kleine hoeveelheden afvalproducten, zoals
ammoniak, nitraat, methaan en zwavelverbindingen. Het is belangrijk, dat de vijver deze afvalproducten af kan geven aan de
atmosfeer. Watercirculatie door de vijverpomp versnelt de afgifte van deze stoffen aan de lucht.
Aan de andere kant neemt het vijverwater ook stoffen op uit de atmosfeer. Hierbij
gaat het om kooldioxide (Co2) en zuurstof. Deze gassen zijn noodzakelijk voor een
goede plantengroei en een gezond bacterieleven in de vijver. Een goede
watercirculatie zorgt ervoor, dat deze stoffen sneller door het vijverwater worden
opgenomen.
Wanneer er geen vijverpomp aanwezig is en watercirculatie dus ontbreekt, kan de
vijver makkelijk een overschot aan schadelijke stoffen opbouwen die het leven in
de vijver (planten, vissen) schaden. Daarnaast ontstaat er sneller een tekort aan
zuurstof en kooldioxide (Co2).
Samengevat kun je zeggen dat watercirculatie met een vijverpomp de vijver laat ademen en daarmee het vijverwater gezond
helpt te houden. Naast dit biologisch doel, dient een vijverpomp natuurlijk ook als aandrijving voor een biologisch filter, een
UVC-filter, een fonteintje of een waterval.
Vijverpompen zijn er in allerlei soorten en maten:

Droge of natte opstelling:
In een droge opstelling staat de pomp buiten de vijver. Het vijverwater wordt met
een slang aangezogen en loopt via een andere slang weer terug de vijver in. Voordeel
van een droge pompopstelling is, dat de pomp makkelijk toegankelijk is voor
onderhoud.
In een natte opstelling staat de vijverpomp in de vijver, op de bodem of op een kleine
verhoging. Dit is de meest toegepaste pompopstelling. Voordeel is dat de pomp beter
uit het zicht gehouden kan worden en er minder slangen in en uit de vijver lopen.
Voordeel van deze opstelling is, dat de pomp makkelijk toegankelijk is voor
onderhoud. Nadeel is, dat de pomp meer in het zicht staat.
 Het vermogen van een pomp wordt aangegeven met het aantal liters water per uur dat verpompt kan worden. Een typeaanduiding als 2000 betekent dus, dat de pomp 2.000 liter vijverwater per uur kan rondpompen. Dit vermogen geldt
echter alleen als de pomp geen hoogte hoeft te overbruggen.
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Als de pomp bijvoorbeeld op de vijverbodem staat en een waterval van water
moet voorzien, moet het water ruim een meter omhoog gepompt worden. Dit heet
de opvoerhoogte. Hoe groter de opvoerhoogte, des te minder water zal de pomp
kunnen verpompen. Een opvoerhoogte van een meter betekent in de praktijk al
snel een capaciteitsverlies van 25% of meer. Een pomp met een capaciteit van
2.000 liter zal in dit voorbeeld dan maximaal 1500 liter water per uur door de
waterval kunnen laten stromen.
Bij kwalitatief goede pompen staat altijd de maximum-opvoerhoogte vermeld. Dit is de maximale hoogte die de pomp kan
overbruggen zonder al te veel capaciteit te verliezen. Als vuistregel geldt, dat een vijverpomp 25-50% van het
vijverwater per uur moet kunnen verpompen. Voor een vijver van 10.000 liter betekent dit, dat pompen met een capaciteit
van 2.500 tot 5.000 liter geschikt zijn.
Naast het pompvermogen is ook het wattage van de vijverpomp belangrijk. Dit
geeft een indicatie voor het stroomverbruik. Omdat een pomp in het groeiseizoen
meestal 24 uur per dag aanstaat, is het belangrijk om te kiezen voor een zuinige
pomp. Om deze reden zijn zogenaamde dompelpompen of vuilwaterpompen
ongeschikt voor de vijver: deze pompen verbruiken relatief zeer veel stroom.
Installatie en onderhoud van een vijverpomp: Een pomp is eenvoudig te installeren
in de vijver. Het is belangrijk om de vijverpomp zo diep mogelijk in de vijver te
plaatsen. Het punt waar het water weer terugstroomt in de vijver, kan het beste
zo ver mogelijk van de pomp af liggen. Hiermee wordt bereikt, dat ook echt al het
vijverwater rondgepompt wordt en niet slechts een klein hoekje van de vijver.
Eventueel kan de pomp op een kleine verhoging op de vijverbodem geplaatst worden (bijvoorbeeld enkele bakstenen).
Hierdoor zal de pomp minder makkelijk vuil van de bodem opzuigen.
Gebruik bij bij het aansluiten slangen met een zo groot mogelijke diameter. Een te kleine slangdiameter verlaagt het
pompvermogen en geeft meer kans op verstopping en losschieten van de slang.
Een vijverpomp draait meestal van maart tot november. Het is aan te raden, de pomp aan het einde van het vijverseizoen
uit de vijver te halen, schoon te maken en in de wintermaanden binnen te bewaren. Dit verlengt de levensduur van de pomp.
Meer onderhoud is normaal gesproken niet nodig.

Fonteinen
Fonteinen verschillen voornamelijk in de manieren waarop de straal verdeeld
wordt. Soms vormen ze een brede en lage waterbel, soms geven ze een
geiserkop, een dikke straal die bruisend neervalt. Bij de sproeikoppen met fijn
verdeelde en hoog opspuitende stralen zijn allerlei figuren te krijgen.
Met verlichting op een lage spanning, die onder water of op het watervlak kan
worden aangebracht, kan het effect nog worden verhoogd. Plaats je een
sculptuur in de vijver, dan kan er een waterspuwer of een fontein mee worden
gecombineerd.
Het loont de moeite om je uitvoerig op de hoogte te stellen van wat er wordt aangeboden en daarbij ook te letten op hoe
moeilijk de installatie is (vooral belangrijk als je niet technisch bent aangelegd!).
Bij het aanleggen van een fonteininstallatie met onderwaterpomp wordt eerst de fontein op de pomp aangebracht. De
onderdelen kunnen meestal gewoon op elkaar worden geschoven of geschroefd en de stroomkabel zit al aan de pomp bevestigd.
Leg een paar tegels op de bodem van de vijver en zet daar de pomp op. Sommige modellen hebben een voetplaat die op de
bodem of een tegel kan worden bevestigd.
Zorg ervoor dat de sproeier de juiste hoogte heeft; afhankelijk van het type
fontein moet hij net boven of net onder het oppervlak zitten.
Voer de kabel uit de vijver op een plek waar hij het minst opvalt of voer hem onder
de randafwerking door. Leg hem daarna in de grond, zodat hij niet zo gemakkelijk
beschadigd kan worden. Graaf een sleuf van ca. 50 cm diep naar de plek waar de
elektriciteit vandaan komt. Stop de kabel voor de zekerheid in een plastic buis of in
een gebruikte tuinslang, leg hem in de sleuf en vul deze op. Als de kabel te kort is
en een verlengsnoer moet krijgen, leg je de waterdichte stekker en contrastekker
in een controleputje zoals die bij drainage wordt gebruikt, of in een putje van op
elkaar gestapelde stenen en dek dat af met een tegel.
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Sluit de kabel op een trafo aan volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant. De trafo zelf wordt weer aangesloten op
een stopcontact met randaarde en hij moet afzonderlijk gezekerd worden. Test na het aansluiten of alles goed werkt, of de
fontein op de juiste hoogte zit en in het verwachte patroon spuit. De fonteinkoppen zijn veelal uitwisselbaar, zodat je er een
andere sproeier erop kan zetten.
Muurfonteinen
Een muurfontein voegt een vleugje klasse en elegantie aan je tuin. Hier spuit of sijpelt het water vanuit een speciaal hiervoor
aangelegde wand. Deze wand kan worden gemaakt van vele materialen, zoals steen of metaal, en op elke gewenste hoogte.
Spuitelementen maak je zelf, of koop je kant en klaar.
Stappenplan:
1. Kies de juiste wandoppervlak: je kunt kiezen uit een muur die al is gemaakt of je
kunt er zelf één maken. Je kunt kiezen voor een vlakke ondergrond voor een
modern effect (denk aan roestvrij staal of glas) of, voor een nostalgisch effect,
een muur die je metselt met oude bakstenen. Let op: de wand moet stevig genoeg
zijn om het zware waterwerk te kunnen dragen!
2. Kies de juiste materialen: een pomp, een spuitornament en een waterdicht
opvangbekken. Verder heb je nog een flink stuk slang nodig en stevige bouten en
moeren om het element aan de wand te bevestigen.
3. Boor een twee gaten in de muur. Een waar het spuitornament wordt bevestigd en
een iets boven de bovenrand van het opvangbekken. Voer de slang het bovenste
gat en sluit hem aan op het spuitornament. Bevestig deze stevig aan de muur.
4. Bevestig aan de binnenkant van de muur een buis waardoor de slang wordt
getrokken.
5. Plaats onder de fontein, aan de buitenkant van de muur, het opvangbekken. Let op
dat de waterstraal er goed in komt!
6. Plaats de pomp in het opvangbekken. Leid de slang en door het onderste gat naar buiten en bevestig hem aan de pomp.
Trekt ook de electriciteitskabel van de pomp door het onderste gat naar de achterkant van de muur. Werk de gaten in de
muur waterdicht af met een sealer.
7. Sluit de pomp aan op een electriciteitsbron.
8. Vul het opvangbekken met water en test of de opstelling werkt.
9. Als alles naar je zin gaat, kun je het opvangbekken wegwerken, bijvoorbeeld door er planten omheen te zetten of een
muurtje te metselen.
Beeklopen en watervallen
Er zijn kant en klare kunststof elementen te koop waarmee je een beekloop of waterval kunt maken en de duurdere soorten
zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Maar waarom zou je hem niet zelf maken met vijverfolie? Je kunt de beekloop dan
precies de vorm en maat geven die je wenst en het is nog goedkoper ook.
Een beekloop of waterval mondt meestal uit in een vijver, maar dat hoeft niet per
sé. Het is namelijk ook heel goed mogelijk om bewegend water in de tuin te creëren
zonder dat er een vijver in de buurt is. De beekloop kan bijvoorbeeld uitmonden in
een ingegraven bak of kuil die is voorzien van vijverfolie, die gevuld is met keien en
of grind waarin het water weg zakt en dat vervolgens op een andere plek weer
opborrelt. Je hebt dan een pomp nodig die in een droogopstelling (zie hierboven)
geplaatst kan worden. Deze soort pompen kun je overal plaatsen waar je maar wil.
Op die manier kun je, ook zonder vijver, genieten van een aantrekkelijk stukje
bewegend water in je tuin.
Het verschil tussen een beekloop en een waterval wordt bepaald door de mate van verval
tussen het hoogste en het laagste punt. De grootte van dat verval bepaalt echter ook in
hoeverre het bewegende water geluid zal maken. Hoe groter het verval, hoe meer geluid
en daar is niet iedereen van gecharmeerd (denk aan de buren!).
Wil je een rustig kabbelend beekje of wil je liever een echte waterval? De keus is aan jou
maar je kunt ze, als je niet wil kiezen, ook combineren. Zo kun je een beekloop maken met
een waterval ergens halverwege of juist met een waterval die uitstroomt in uw vijver.
Het is allemaal realiseerbaar als je maar de juiste hoogteverschillen aanbrengt in je tuin
tijdens de aanleg.
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Een beekloop die is voorzien van een laag grind of split in de bedding kan fors bijdragen aan de waterkwaliteit in je vijver.
Zowel een waterval als een beekloop verrijken het water voortdurend met zuurstof hetgeen heel goed is voor de vissen en de
waterkwaliteit in het algemeen.
Bij de beekloop echter, vindt er daarnaast tussen het gesteente een bacteriële
ontwikkeling plaats die helpt om afvalstoffen in het water om te zetten in voor
planten nuttige voedingsstoffen. Als je er dan ook nog toe overgaat om (een
gedeelte van) de beekloop te voorzien van sterk nitraatopnemende moerasplanten,
beschik je over een sterk biologisch en mooi natuurlijk filter.
Omdat tuinen in Nederland en België over het algemeen geen tot weinig
hoogteverschillen kennen, biedt een beekloop met een al te groot verval al snel een
onnatuurlijke aanblik. Voor een beekloop is 30-40 cm verval wel ongeveer het
maximum en voor een beekloop met waterval ongeveer 60 cm.
Stappenplan:
1. Bepaal de plaats voor de beekloop. Bij voorkeur heb je een mooi uitzicht op de beekloop, zowel vanuit de tuin als vanuit het
huis.
2. Maak het begin van de beekloop of waterval, de oorsprong genoemd, op de juiste hoogte van het verval dat je hebt
bepaald. Je neemt hiervoor gewoon zand dat je stevig aanstampt tot een heuveltje. Zorg er hierbij voor dat de
zandheuvel naar onderen voldoende breed uitloopt zodat hij later niet zal bezwijken onder het gewicht van het water.
Werk alvast de aanvoerslang van de vijverpomp naar de oorsprong onzichtbaar weg in het heuveltje. Eventueel kun je de
wanden van het heuveltje verstevigen met cement of een houtconstructie. Maak de bovenkant van het heuveltje
vervolgens plat en waterpas.
3. Metsel met stenen op het hoogste punt een bak rondom op gelijke hoogte. Daar waar de
uitstroom komt, breng je een verlaging in de rand aan. Je kunt ook een bak maken met
cement, van beton of zelfs een kunststof metselkuip of iets dergelijks gebruiken. Als het
maar hol is en stevig en breed genoeg om het water straks te kunnen bevatten en stevig
op de heuvel te staan. Denk er wel aan dat de aanvoerslang van de vijverpomp nog naar
binnen moet en dat je deze vastlegt met een kei of iets dergelijks. Voor een natuurlijke
aanblik van de oorsprong, werk je deze later visueel weg met tuinbeplanting.
Een andere mogelijkheid is om de oorsprong van het water bewust zichtbaar te houden
door één of meerdere waterschalen of één of ander waterspuwend element te
gebruiken.
Ook kun je ervoor kiezen om het water in de oorsprong op te laten borrelen tussen keien.
4. De heuvel van de oorsprong kun je afwerken zoals je wil. Je kunt hem laten begroeien met planten of bijvoorbeeld
‘bekleden’ met hout, natuursteen of grind dat je in een cementlaag drukt.
5. Een grote waterval heeft een stevige onderconstructie nodig. Modelleer de aarde verder naar beneden tot het eindpunt,
eventueel kun je eerst de volledige loop en het verval uitzetten met touw. Je creëert vervolgens een geleidelijk aflopende
goot met aan beide kanten voldoende hoog opstaande randen. Dit zodat het water er later niet overheen zal stromen of
spatten. Je zou anders voortdurend water verliezen en steeds moeten bijvullen. Net als de heuvel voor de oorsprong,
moeten ook deze aarden randen goed worden aangedrukt en stevig genoeg zijn om te voorkomen dat ze onder de
waterdruk zullen bezwijken. Eventueel is het mogelijk om ook de randen van de beekloop met bijvoorbeeld cement of
ingegraven kunststof borderstroken te verstevigen.
Als je kiest voor een waterval midden in de beekloop of aan het einde van ervan, kunt je op die plek de ‘traptrede’ van
zand verticaal en aan de zijkanten verstevigen met een of meer verticaal geplaatste stenen. Als je grotere en meerdere
traptreden wil, bijvoorbeeld door het stapelen van platte stenen (kortom een echte waterval), dan is het verstandig om de
gehele wandconstructie te verstevigen met hout of metselwerk. Vanwege het gewicht zal de aarden wal van de beekloop
niet sterk genoeg zijn.
6. De handmatig gevormde goot, en indien nodig ook de oorsprong, bekleed je helemaal met
vijverfolie. Omdat er bij een beekloop met keien als afwerking wordt gewerkt, is het
verstandig om hiervoor rubberfolie van minimaal 0,8 mm dik te gebruiken. De andere
soorten vijverfolie zijn te kwetsbaar.
De vijverfolie moet ruim, ca. 30-40 cm, over de randen worden gelegd en wordt later pas
afgeknipt en weggewerkt. Ook als de uitloop van de beekloop zonder waterval op een
vijver wordt aangesloten, laat je op deze plek een ruime overlap zitten.
Indien dit nog niet is gebeurd, werk je nu de aanvoerslang vanuit de vijver helemaal uit het zicht.
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Indien je ten behoeve van een waterval een trede in de beekloop hebt aangebracht, leg je een platte steen horizontaal op
de trede. Laat deze steen, bijvoorbeeld flagstone of leisteen, ruim oversteken en iets schuin naar beneden aflopen.
Verberg de verticaal zichtbare vijverfolie door hem op te vullen met een verticaal geplaatste steensoort die je mooi vindt
of stapel er platte stenen tegenaan.
9. Werk de binnenwanden van de goot nu helemaal verder af met de iets grotere exemplaren van de keien of stenen die je
hebt gekozen. Stapel de stenen zorgvuldig op zodat de randen goed stabiel en stevig blijven. Fixeer hierbij met behulp van
de stenen de vijverfolie zo glad mogelijk tegen de binnenwanden van de beekloop.
10. Bedek nu alle zichtbare vijverfolie in de hele goot met kleinere keien en grind of split. Denk er bij het aanschaffen van
het gesteente om, dat te weinig een heel armoedig resultaat geeft doordat de vijverfolie hinderlijk zichtbaar blijft. Ook
bevinden beeklopen en watervallen zich van nature in een steenrijke omgeving. Reden temeer om niet te weinig steen te
gebruiken.
Voor een nog natuurlijker effect, plaats je ook meerdere grote keien of stenen her
en der in de beekloop. Hoe minder netjes je dat doet, hoe natuurlijker de beekloop
zal ogen.
11. Als je verlichting bij de vijver en of de beekloop hebt gepland, werkt u nu de
daarvoor bestemde bekabeling weg langs de buitenranden van de beekloop. Ook
andere bekabeling voor een buitenstopcontact, eventuele frequentieregelaar voor
de vijverpomp, enz. valt op dit moment nog eenvoudig weg te werken.
12. je kunt nu de overtollige vijverfolie aan de buitenranden afknippen. Zo’n 10-15 cm.
langs de buitenranden moet blijven zitten. Dit werkt u weg met een laatste laag
keien en grind.
13. Indien de beekloop zonder waterval uitmondt op de vijver, snijd je de overlap ruim af en lijm je deze vast aan de
bestaande folie van de vijver. Indien de vijver van een ander materiaal is gemaakt dan van rubberen vijverfolie, zit er
niets anders op dan de overlap ruim los over de vijverrand te laten hangen. Indien het een waterval is die uitmondt in de
vijver, zorg je ervoor dat deze voldoende uitsteekt over de vijverrand zodat er geen water naast de vijver terechtkomt.
14. Als alles goed gedroogd is, mag de vijverpomp in werking worden gesteld.
Waterornamenten
Onder waterornamenten verstaan we waterpompen, sculpturen waar water uit spuit, borrelstenen, etc.
Een waterornament maken of plaatsen is niet heel moeilijk. Er moet heel nauwkeurig gewerkt worden, maar de vele goede
materialen die er te koop zijn, maken het eenvoudig.
Let bij de koop van een waterbak voor water ornamenten er wel op dat het ornament niet groter mag zijn dan de afdekplaat op
het reservoir om te voorkomen dat het water buiten de waterbak terecht komt.

Benodigdheden: een kuip, wit zand, klinkers, een rooster, gas, één of meerdelig waterornament, slangen, aansluitsetje (meestal
met ornament meegeleverd), pomp (idem dito), kniestukjes, PVC lijm, verdeelset (meestal meegeleverd met meerdelig
waterornament), kogelkranen
Stappenplan:
1. Begin met het ingraven van een kuip voor het waterornament. Let hierbij op dat de kuip zo veel mogelijk waterpas wordt
gelegd. Plaats de kuip in wit zand. Dit geeft meer stabiliteit.
2. Plaats vervolgens op vier plaatsen klinkers in de kuip voor ondersteuning van het rooster. Je plaatst het rooster over de
kuip. Je controleert of het rooster waterpas ligt.
3. Leg het gaas over het rooster en maak een opening waar het ornament wordt geplaatst in verband met de aanvoer van
slangen.
4. Draai het aansluitsetje in het ornament en plaats het ornament op het rooster.
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5.

Verlijm de kniestukjes met PVC lijm en sluit deze op het
waterornament aan.
6. Bij een meerdelig ornament ga je vanuit elk element met een stuk slang
naar de verdeelset. Indien je een enkel ornament hebt, ga je
rechtstreeks naar de pomp.
7. Snij de slang door op een plaats waar je er gemakkelijk bij kunt en
plaats hier kogelkranen. Plaats de kogelkraan tussen het element en de
verdeelset, zodat je de wateropbrengst per element kunt regelen.
8. Sluit de pomp aan en legt de pomp op de zijkant in de kuip, zodat
het pomphuis vol kan lopen met water.
9. Het waterornament is nu aansluitklaar. Laat de kuip vollopen met
water. Heb je een dompelpomp met vlotter, leg dan de dompel pomp
op de zijkant in de kuip. Zorg ervoor dat de vlotter niet kan blijven
haken achter de slangen. De vlotter moet verticaal alle
bewegingsruimte hebben. Heb je een vijver pomp, dan hang je deze
met het oogje op aan het rooster. In beide gevallen zorg je ervoor
dat de pomp niet op de bodem van de kuip komt te staan, in verband
met vuil.
10. Laat het waterornament werken en test de verbindingen op
lekkages.
Opstartfase van de vijver

Na de aanleg en het aanplanten van een nieuwe vijver volgt een belangrijke fase: de opstartfase van de vijver. In deze
opstartfase moet een biologisch evenwicht in de vijver tot stand komen. Dit betekent, dat de zuurstofplanten in de vijver
moeten gaan groeien. Groeiende zuurstofplanten houden het vijverwater helder en zorgen dat algen geen kans krijgen.
Zuurstofplanten groeien niet in elk water. Voor hun groei hebben ze mineralen
(calcium, magnesium) en kooldioxide (CO2) nodig. Gewoon leidingwater bevat
doorgaans onvoldoende van deze stoffen. Om een goede plantengroei te
krijgen, heeft een nieuwe vijver daarom mineralen en een CO2-bemesting
nodig.

Van leidingwater geschikt vijverwater maken: direct na het vullen van een
nieuwe vijver moeten aan het vijverwater mineralen toegevoegd worden. Dit
zijn de bouwstoffen (voedingszouten) voor zuurstofplanten. Door mineralen toe
te voegen, verhoog je de hardheid van het vijverwater. Dit maakt van
leidingwater geschikt vijverwater.

Kooldioxide (CO2) toevoegen aan de vijver: Wat zuurstof is voor mensen en dieren, is kooldioxide (CO2) voor
zuurstofplanten. Zonder voldoende CO2 in het vijverwater sterven zuurstofplanten al snel af. De vijver krijgt dan last van
algenbloei en zal troebel en groen worden. In een vijver zorgen bacteriën voor het grootste deel van de CO2-productie.
Een nieuwe vijver heeft echter in de opstartfase altijd te weinig bacteriën om direct alle zuurstofplanten van CO2 te
kunnen voorzien. Het is daarom belangrijk, een nieuwe vijver direct te bemesten met CO2.
Omdat CO2 een gas is (koolzuur) kan dit niet zomaar aan het vijverwater toegevoegd worden. Hiervoor is een product
nodig, waarin de CO2 een vaste vorm heeft: een carbonaat. Dit is een scheikundige verbinding van CO2 met een andere
stof. Door zo’n carbonaat op te lossen in de vijver, wordt deze voorzien van extra CO2.
Beplanting
Waterplanten hebben in de vijver een belangrijke functie: ze houden het water
helder. Dit geldt vooral voor de zuurstofplanten. Behalve dat planten een vijver mooi
maken, vervullen ze dus ook een belangrijke biologische taak. Waterplanten houden de
vijver helder, door alle aanwezige voedingsstoffen uit het water op te nemen. Er
blijft dan niets achter voor algen.
Waterplanten kunnen in drie groepen verdeeld worden.
1. Zuurstofplanten: deze onmisbaar voor een heldere vijver. Het bijzondere aan deze
planten is niet dat ze zuurstof produceren (dat doen alle planten), maar wel dat ze hun
zuurstof rechtstreeks aan het vijverwater afgeven. Zuurstofplanten leven volledig
onder water. Dit betekent, dat ze al hun voedingsstoffen direct uit het vijverwater
opnemen. Dit geldt ook voor de CO2 die deze planten nodig hebben. Zuurstofplanten
vormen nauwelijks wortels. De opname van voedingsstoffen vindt plaats via het blad.
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Omdat deze planten geen wortels en geen houtachtig skelet hoeven te vormen, kunnen
ze onder goede omstandigheden snel groeien.
Bekende soorten zijn waterpest, glanzend fonteinkruid, gedoornd hoornblad, bronmos en aarvederkruid. Voor alle soorten
zuurstofplanten geldt, dat ze alleen kunnen groeien in hard, mineraalrijk water. Als het vijverwater te zacht wordt
(bijvoorbeeld door regenval) loopt de groei van zuurstofplanten terug. De planten gaan dan verslijmen en sterven af. Er
blijven dan voedingsstoffen in het water achter en de vijver zal snel troebel worden.

Zuurstofplanten kunnen het beste gepoot worden in plantmandjes van 20 x 20 cm. Plaats de planten in speciaal
zuurstofplantensubstraat of in een gelijk mengsel van vijveraarde en scherp zand. Dit voorkomt rotting. Reken per 1.000
liter vijverwater op ongeveer vier bosjes zuurstofplanten, die samen in één mand kunnen. Verwijder altijd de loden
bandjes die om de bosjes zitten. Lood is giftig voor de vissen.
Bezuinig nooit op zuurstofplanten voor de vijver. Ze zijn een uiterst belangrijk onderdeel van helder vijverwater.
2.

Drijfplanten:
Drijfplanten zijn waterplanten die los op het water drijven en met zwevende worteltjes voedingsstoffen uit het water
opnemen. De gasuitwisseling (zuurstof en CO2) vindt via de drijvende bladeren rechtstreeks met de atmosfeer plaats.
Drijfplanten produceren dus geen zuurstof voor de vijver en nemen ook geen CO2 uit het vijverwater op.
Drijfplanten kunnen erg nuttig zijn als hulpmiddel om troebele vijvers weer helder te krijgen. Deze planten groeien
namelijk ook onder omstandigheden waarin zuurstofplanten het niet redden (zacht water, zweefalg).
Goede soorten drijfplanten zijn kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), waternoot (Trapa natans) en kroosvaren (Azolla
cristata). Deze soorten zijn inheems en winterhard. In tuincentra wordt daarnaast vaak de waterhyacinth (Eichhornia
crassipes) aangeboden, die niet winterhard is.

Lelie-achtigen zijn de meest in het oog springende planten in de vijver. De bekendste soort is de waterlelie (Nymphaea),
maar ook de gele plomp (Nuphar lutea) en de Kaapse lelie (Aponogeton distachyos) behoren tot deze groep.
Lelie-achtigen vormen grote, dikke wortels en moeten dan ook gepoot worden in een grote mand. Hun voedingsstoffen
halen ze uit de aarde waarin de wortel groeit. Het is daarom belangrijk lelies in een speciale aarde te poten, waaruit ze
alle voedingsstoffen kunnen halen.
Lelie-achtigen brengen geen zuurstof in het water en nemen ook geen Co2 uit de vijver op. De gasuitwisseling gaat, net als
bij drijfplanten, via de bladeren aan de oppervlakte. Voor het biologisch evenwicht in de vijver zijn deze planten dan ook
niet noodzakelijk. Uitzondering hierop vormt de gele plomp: deze vormt in het voorjaar onderwaterbladeren die wel
zuurstof en Co2 met het vijverwater uitwisselen.
Waterlelies zijn er in diverse soorten en maten. Al deze soorten, cultivars genoemd, hebben hun eigen kenmerken. Het
gaat dan om de kleur en grootte van de bloemen, het formaat van de bladeren en de vereiste plantdiepte. Bij het
uitzoeken van een lelie in het tuincentrum is het belangrijk, om goed te kijken hoe groot de lelie wordt en of deze
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geschikt is voor de vijver. Alle lelie-achtigen hebben veel zon nodig om bloemen te kunnen produceren, minstens vijf uur
per dag.

3.

Moerasplanten / oeverplanten:
De grootste groep vijverplanten wordt gevormd door de moerasplanten. In deze groep zitten zowel planten die graag een
vochtige standplaats hebben als planten die tientallen centimeters water boven hun wortels verdragen. Moerasplanten
worden vaak gebruikt voor randafwerking van een vijver, ze worden daarom ook wel oeverplanten genoemd. Omdat
moerasplanten een wortelstel vormen en hun voedingsstoffen vooral uit de aarde halen, is het biologisch nut van deze
planten beperkt. Bekende soorten moerasplanten zijn de dotterbloem, penningkruid, gele en paarse lis, kalmoes en
watermunt. Het aantal soorten is echter vele malen groter.

In een beplantingsplan bepaal je welke waterplanten je waar gaat zetten in
de vijver. In eerste instantie zul je je vooral richten op de meest in het oog
springende planten zoals de lelies, maar vergeet in dit plan ook niet de
planten op te nemen die een belangrijke biologische functie hebben. Vooral
zuurstofplanten zijn hierbij erg belangrijk.
Allemaal verschillende planten door elkaar geeft een rommelige indruk. Het
is meestal mooier om te kiezen voor enkele soorten en hiervan groepen in of
rondom de vijver te zetten. Dit geldt vooral voor de moerasplanten.
Een goed beplantingsplan zorgt er voor, dat het water in de vijver helder
kan blijven. Op de pagina beplantingsplan wordt uitgelegd hoe je een goed
beplantingsplan voor de vijver maakt.
Nieuwe waterplanten kunnen in de vijver geplaatst worden van maart tot augustus. Planten die in deze periode gepoot worden,
hebben de grootste kans voldoende aan te sterken om zo de winterperiode te overleven. Nieuwe waterplanten moeten in hard
vijverwater gezet worden, zodat ze meteen goed kunnen groeien.
Waterplanten kunnen, als ze eenmaal goed zijn aangeslagen, enorm woekeren. Het is daarom het beste de planten zoveel
mogelijk in speciale plantmandjes te zetten. Deze mandjes zorgen er ook voor, dat de wortels van de waterplanten voldoende
zuurstofrijk water krijgen. Dit gaat rotten tegen.

17

Afhankelijk van de soort waterplant, kun je de volgende grondsoorten
gebruiken:

Zuurstofplanten: speciaal zuurstofplantensubstraat of een gelijk mengsel
van vijveraarde en scherp zand;

Waterlelies: speciale lelieaarde of vijveraarde vermengd met klei;

Oever- en moerasplanten: vijveraarde met een vijfde deel scherp zand.
Waterdieren
Wanneer de waterkwaliteit in je nieuwe vijver eenmaal is “gestabiliseerd”,
zullen kikkers, padden, slakken en insecten er snel hun intrek ik nemen.
Onderhoud van vijvers
1.

Voorjaar:

In het voorjaar komt de groei van de waterplanten weer op gang. De planten gaan jonge scheuten vormen. Dit
geldt voor de waterlelies, moerasplanten en zuurstofplanten. Groeiende zuurstofplanten zijn zeer belangrijk voor
de vijver. Tijdens hun groei nemen ze voedingsstoffen op uit het water, waardoor de vijver helder blijft en
zweefalgen geen kans krijgen. Het onderhoud in deze tijd van het jaar moet dan ook gericht zijn op het
stimuleren van de groei van de zuurstofplanten.
Als de plantengroei niet op tijd op gang komt in het voorjaar, zullen de
voedingsstoffen die in het water achterblijven leiden tot zweefalg. De
vijver wordt dan groen en troebel.

Zacht water is de grootste bedreiging voor de vijver in het voorjaar. Veel
vijvers kampen hiermee na de winter: door regenval is de hardheid van het
vijverwater teruggelopen. In zacht water kunnen zuurstofplanten niet goed
groeien. Het gevolg is, dat er voedingsstoffen in het water achterblijven en er
zweefalgen gaan groeien. Zorg er daarom voor, dat de waterhardheid aan het
begin van het groeiseizoen in orde is. De zuurstofplanten kunnen dan een goede
start maken en het vijverwater helder houden.

Als in de vijver nog veel zuurstofplanten van vorig jaar aanwezig zijn, kunnen deze het beste teruggesnoeid worden
tot circa 1/3 van de totale lengte. Snoeien van zuurstofplanten gaat het beste met een speciale vijverschaar. Voor
het verjongen van de zuurstofplanten snoei je een flink deel van de planten in de vijver terug en selecteer je uit de
afgeknipte plantdelen de nieuwe uitlopers. Deze uitlopers poot je vervolgens opnieuw in een plantmandje. Door de
planten te verjongen, heb je elk jaar frisgroene zuurstofplanten en het voorkomt dat de vijver volledig dichtgroeit.
Verjongen kun je alleen doen in maart/april, daarna wordt het biologisch evenwicht in de vijver er teveel door
verstoord.

Het voorjaar is ook de tijd om het vijverfilter weer op te starten. Als de watertemperatuur boven de 8 graden
uitkomt, kunnen filter en pomp weer ingeschakeld worden. Laat de pomp en het filter tijdens het vijverseizoen 24 uur
per dag aanstaan.

2.

Najaar:

In het winterhalfjaar valt er gemiddeld zo’n veertig tot vijftig centimeter regen in de vijver. Omdat regenwater erg
zacht is (geen mineralen bevat) zal de hardheid van het vijverwater hierdoor sterk teruglopen. Voor de
zuurstofplanten is zacht water funest: in het vroege voorjaar zullen ze niet goed uitlopen. Dit wordt meestal pas na
een tijdje opgemerkt en dan is het eigenlijk al te laat om dit nog recht te zetten. Als de zuurstofplanten niet goed
groeien, zal de vijver al snel troebel worden door zweefalg. Het beste is om de vijver in het najaar een behandeling
met minerale klei te geven. Hiermee blijft de waterhardheid in de herfst en winter op peil en kunnen zuurstofplanten
in het voorjaar goed en krachtig uitlopen.

Invallende herfstbladeren zijn de oorzaak van veel
vijverproblemen. De jaar na jaar ingewaaide bladeren vormen
een dikke, voedselrijke laag op de bodem van de vijver en
veroorzaken na verloop van tijd zweefalg en groen water. Het
beste kun je in de herfst een fijnmazig net over de vijver
spannen. Op deze manier houd je met minimale inspanning de
vijver bladvrij. Verwijder bladeren die toch in de vijver
terechtkomen af en toe net een schepnet.
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3.

Het blad van de meeste waterplanten sterft in het najaar af. Voor deze afgestorven delen geldt hetzelfde als voor
inwaaiende bladeren: verwijder ze zoveel mogelijk uit de vijver.
Denk hierbij ook aan de bladeren van waterlelies. Je kunt het grootste gedeelte van de dode plantdelen in de herfst
al verwijderen, maar laat altijd wat achter als schuilplaats voor de vissen. Deze delen verwijder je pas in het voorjaar,
als onderin de vijver de nieuwe scheuten verschijnen.
Een vijverfilter en -pomp zijn noodzakelijk tijdens het groeiseizoen, maar moeten in de winterperiode uitgeschakeld
worden. Het filtervoorziet de vijver van Co2, maar in de winter wordt dit niet door de planten opgenomen. Het blijven
toevoegen van Co2 aan het vijverwater kan leiden tot verzuring van de vijver. Daarnaast kan het filter in de winter
stukvriezen.
Ook de vijverpomp en eventuele fonteintjes, beeklopen en dergelijke kunnen in de winter beter uitgeschakeld worden.
Bij koud winterweer vormt zich onderin de vijver namelijk een waterlaag met een constante temperatuur van vier
graden. Hierin kunnen vissen en amfibieën overleven. Als de pomp blijft draaien kan de vijver verder afkoelen,
waardoor de dieren in de vijver kunnen sterven. Eind oktober is een goed moment om filter en pomp uit te schakelen.
Een bevroren vijver kun je het beste met rust laten. Luchtgaten voor de vissen zijn
vrijwel nooit nodig. Alleen als de vijver langer dan een week dichtgevroren is, is het
verstandig om een gat in het ijs te maken. Dit is niet om de vissen van lucht te
voorzien, maar om de gasuitwisseling tussen vijverwater en atmosfeer mogelijk te
maken. Omdat deze uitwisseling in de winter minimaal is, mag een vijver gerust een
aantal dagen volkomen dichtgevroren zijn. De eenvoudigste manier om een gat te
maken is een pan met heet water op het ijs te zetten en zo een gat te smelten. Een
gat in het ijs hakken is niet verstandig. Door de trillingen kan de vijverconstructie
beschadigen (met name bij betonnen of gemetselde vijvers) en vissen kunnen
beschadigingen aan hun zwemblaas oplopen.

Algen en wieren: Zodra je doorhebt wat algen nodig hebben om gelukkig te zijn, weet je ook meteen wat je kan doen om ze
te beperken. Algen kun je laten verhongeren door ze geen voedingstoffen te geven:

Rottende plantendelen zijn voor algen een koningsmaal, dus weghalen.

Pot waterplanten om dezelfde reden niet op in aarde waaraan meststoffen of turf zijn toegevoegd. Gebruik in plaats
daarvan speciale grond voor vijverplanten die je afdekt met een laagje grit of kiezels.

Vijverplanten heb je sowieso nodig omdat ze overtollige mineralen etc. uit het water filteren.

Geef de vissen niet te veel eten en zorg ervoor dat het er niet te veel worden

Gebruik regenwater om de vijver bij te vullen in plaats van kraanwater. Als dat niet mogelijk is, laat het water dan
met een dun straaltje erin lopen. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en wordt het evenwicht niet
verstoord.

Voeg zuurstofplanten aan de vijver toe.

Installeer om dezelfde reden een kleine pomp/fonteintje.

Draadalg kun je met de hand, een stok of schepnet uit de vijver
halen.

Zorg voor schaduw, bij voorkeur door het gebruik van planten als
waterlelies en lisdodde. Streef ernaar dat minstens 50% van het
wateroppervlak is bedekt. Schaduw door een boom kan natuurlijk
ook, maar let er dan op dat er geen bladeren/bloemen in het water
blijven drijven.

Controleer ieder voorjaar het PH-gehalte van het water. Laat dit bij voorkeur neutraal zijn.

Een te hoog basisch gehalte kan het gevolg zijn van beton of cement aan de waterkant.
Een te hoge zuurgraad wijst op een te veel turf in de omgeving van de vijver (een probleem dat veel bij veengrond
voorkomt).

Lok het dierenleven je vijver in.
En als dat allemaal niet helpt:

Voeg stro aan het water toe. Naarmate dit verrot onttrekt het
nitraat aan het water. Dit is een belangrijke voedselbron voor
algen. Haal het er altijd na 6-8 weken uit, anders is het voor
niets geweest.

Watervlooien (Daphnia) voeden zich met algen en parasieten.
Dit kan alleen in visloze vijvers!

In kleinere vijvers kan een filter worden geplaatst, zowel
mechanische als biologische.
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Als zelfs dat niet helpt (maar alleen dan!):

Tuincentra verkopen anti-alg chemicaliën. Gebruik er nooit meer van dan op de verpakking is aangegeven. Zodra dit
niet wordt toegevoegd, komen de algen terug.

Zwemmende juwelen
Bij wijze van voedselvoorziening, kweekten de Japanse boeren karpers. Ze ontdekten dat sommige karpers mooier gekleurd
waren dan anderen. Opvallend mooi gekleurde karpers werden apart gehouden en er werd mee verder gekweekt. Op deze
manier ontstond een aantal soorten met aparte kleuren en tekeningen. Nadat de eerste veelkleurige koi werden
tentoongesteld, is deze fascinerende vissoort langzaam maar zeker aan zijn opmars door de hele wereld begonnen en is hij nu
in veel vijvers te vinden.
Het houden van Koi
Het houden van koi is moeilijker dan een simpele vijver te maken en de koi erin plaatsen. Het
vereist enige kennis te hebben van biologisch evenwicht en waterhuishouding, dit omdat koi
grote vervuilers zijn en zonder speciale maatregelen al snel ziek worden door hun eigen
afval. Het is dus echt een specialistische hobby, hoewel het houden van een of een paar koi
in een gemengde vijver geen probleem zal vormen. Iemand die zich exclusief op het houden
van koi wil richten zal echter met enkele zaken terdege rekening moeten houden. Zoals alle
karpers, hebben koi de eigenschap hebben om in de bodem te woelen op zoek naar voedsel,
daarbij de planten los te wroeten en ook op te eten. Koi zijn namelijk alleseters. Het is dus
moeilijk om zonder speciale maatregelen planten in een koivijver te plaatsen. Om deze reden
wordt bij speciale koivijvers gebruik gemaakt van uitgebreide filter installaties die het
water schoon en gezond houden. Daarnaast is het aanbevelenswaardig om een plantenfilter
aan te leggen, dit is een apart gedeelte bij de koivijver waar zuiverende planten in staan die
het door de filters geproduceerde nitraat op te nemen. Tot slot, zijn koi tamelijk snelle
groeiers en ze kunnen tot 90-100 cm lang worden, hetgeen betekent dat een koivijver fors
bemeten moet zijn.
Er zijn ook enkele koiliefhebbers te vinden die de koi juist in een, voor een karper, zo natuurlijk mogelijk omgeving laat
zwemmen. Dus geen dure technische filterinstallaties, slechts een moerasfilter, gewoon modder op de bodem en planten in de
vijver. Ook maakt dit type koihouder zich in het algemeen niet zo druk over mogelijke parasieten, ziektes, eventueel andere
aanwezige vijverdieren zoals kikkers, speciaal voer, etc. als de koihouder met een meer technische, meer steriele, vijver dat
doorgaans wel doet. Het is begrijpelijk dat de houder van extreem dure koi, uiterst voorzichtig omgaat met zijn huisdier en
elk risico vermijden wil. Toch blijft de koi, hoe duur ook, gewoon een karper en dus een hele sterke vis die ook prima kan
gedijen in een niet volledig gecontroleerde omgeving.
Hoe dan ook, mits aan de juiste voorwaarden is voldaan, is de koi een dankbare en hele mooie vis voor de vijverliefhebber en
met een beetje geduld ook nog eens eenvoudig handtam te krijgen.
Dure hobby?
De populariteit van de koi is gedurende de laatste decennia fors toegenomen. Ze
worden veel geïmporteerd en er wordt veel mee gekweekt om zo mooi mogelijke koi te
krijgen. Ook worden er regelmatig koishows met keuringen en ‘Grand Champion’
verkiezingen georganiseerd. Voor de mooiste en grootste exemplaren worden zeer
hoge bedragen betaald door de liefhebbers.
Sinds enkele jaren zijn ook de in Israel, Taiwan, Thailand en Maleisië en zelfs lokaal
gekweekte koi erg in opkomst in de Europese landen, dit omdat ze een stuk
aantrekkelijker zijn geprijsd. Een kleine koi, zonder potentiele showkwaliteit is nu al
voor een paar euro's te koop. Een uitkomst voor de gemiddelde vijverhouder, maar de
doorgewinterde koihobbyist blijft toch trouw aan zijn, meestal dure, uit Japan
geïmporteerde koi omdat hij deze als de enige echte beschouwd.
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Variëteiten
De verschillende soorten koi worden onderscheiden door hun kleuren, patronen en de onderlinge verhoudingen daar in. Al deze
variëteiten hebben een eigen (Japanse) naam en aan de hand hiervan worden de koi op shows en keuringen ingedeeld in klassen.

Kohaku
wit met rode patronen

Taisho Sanshoku (Sanke)
wit met rode en zwarte patronen

Showa Sanshoku (Showa)
zwart met witte en rode patronen

Asagi
licht blauwe glans aan de bovenkant en
rode glans aan de onderkant

Shusui
een lijn met blauwe schubben op de rug

Bekko
wit, rood of geel met zwarte vlekken

Utsurimono
zwart met rode, witte of gele patronen

Goshiki
(gedeeltelijk) zwart met rode, witte,
bruine en blauwe vlekken

Ogon
effen rood, oranje, platina, geel of
zilverkleur, al dan niet metaalachtig

Kawarimono
de overige niet-geclassificeerde kleuren
en patronen

Doitsu
Van bijna alle bovengenoemde variëteiten
zijn er ook schubloze varianten

Vlinderkoi of Butterfly Koi
Deze variant met haar lange gesluierde vinnen wordt in het algemeen niet aanvaard als ‘échte
koi’ en wordt op de Europese en Japanse koishows zeker niet erkend als variëteit.
In de Verenigde Staten is deze variant meer gangbaar en populair en wordt daar ook als
aparte categorie gekeurd.
De vlinderkoi is fletser van kleur dan de andere koisoorten en heeft, behalve een
sluierstaart en -vinnen, twee tot drie keer zo lange baarddraden als de ‘gewone’ koi. Dit is
ook de reden dat ze wel ‘Waterdraak’ worden genoemd.
Ondanks dat het door de koi-fanaten niet als een echte koi wordt gezien en u er geen
keuringen of shows mee zult winnen, is het wel een aparte vis om te zien.
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Waarom kunnen Japanse Koi zo duur zijn?
Dat de prijzen van Koi hoog op kunnen lopen moge duidelijk zijn. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat deze vissen zo enorm
duur kunnen zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kans op een prachtexemplaar enorm klein is. Koi kweken namelijk
zeer onzuiver.
De kleuren van een koi worden genetisch bepaald, echter is de locatie waar de kleuren
Dit zijn de duurste Koi karpers ooit:
van de Koi zich zullen plaatsen niet genetisch bepaald. Hierdoor is de kans op een
 Showa "Kokugyo": € 200.000
goede geplaatst en gebalanceerd patroon zeer klein.
 Showa "Black Dragon”: € 178,000
 Sanke "Shining Rose": € 160,000
Als het patroon dan uiteindelijk in Japanse termen perfect is, dient ook nog eens de
 Sanke "Hiryu": € 95,000
lichaamsbouw en huidkwaliteit van de Koi in superieure staat te zijn. Wetende dat er
 Dainichi Maruten Kohaku: € 80,000
jaarlijks honderdduizenden jonge Koitjes per kweker geboren worden, waarvan er
 Dainichi "Blue" Showa: € 50,000
slechts enkele zullen opgroeien tot Koi zoals aangegeven in dit artikel, geeft al aan
 Showa "Lion Queen": € 35,000
hoe zeldzaam deze Koi zijn.
Uiteindelijk bepaalt de koper voornamelijk de prijs van de Koi. Doordat Koi met deze kwaliteiten zo zeldzaam zijn, gebeurt het
regelmatig dat kopers de prijs met duizenden euro's kunnen opdrijven.

De vijvertuin van Ada Hofman
De 'Vijvertuin Ada Hofman' (in de buurt van Hardenberg) bestaat uit onder andere een schitterende, 2,25 hectare grote
vijvertuin, in 1987 aangelegd door Ada Hofman. Het complex bestaat uit ongeveer 30 tuinen met daarin 50 vijvers, die zijn
geprojecteerd rondom 3 grote natuurvijvers. De tuin is nu 25 jaar oud en behoort tot de mooiste tuinen van ons land. Ook
internationaal staat de vijvertuin in hoog aanzien.

Ada Hofman werd geboren op 2 april 1946 en groeide op in de Lopikse polder. Ze was de dochter
van een fruitteler. Reeds vanaf een jaar of zes, was zij erg geïnteresseerd in de natuur, speciaal in
alles dat in en om het water te vinden was. Ze verzamelde diverse wilde planten en zette die in haar
eigen kleine tuintje; op deze manier deed ze erg veel kennis op.
Daarnaast vroeg ze zich af, waarom het water in de ene sloot wel en in de andere sloot niet helder
was. Door te observeren en te experimenteren kwam ze er snel achter dat de onderwaterplanten
het water helder hielden. Deze planten noemde ze zuurstofplanten, een term die inmiddels
algemeen is overgenomen door de vijverliefhebbers.
Nadat ze was getrouwd, kwam in haar eigen tuin een vijver en ze ging door met haar experimenten. In 1983 schreef ze haar
kennis op in haar eerste boek: Het Vijverboek. Omdat in die tijd nog geen foto's van waterplanten beschikbaar waren, tekende
Ada zelf de verschillende planten.
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Inmiddels was zij verhuisd naar Vaassen. Hier ging zij verder met haar vijvers en werden tevens vijverplanten en vissen
verkocht. Toch had zij nog één grote wens, namelijk in de praktijk laten zien, wat haar zienswijze betreffende vijvers was. Dit
realiseerde zij door in 1987 in boerderijtje te kopen met een flink stuk land. Dit perceel werd in een jaar tijd omgetoverd tot
een vijvertuin met maar liefst 30 kleinere tuinen met ruim 50 vijvers. In 1988 werd de tuin opengesteld voor bezoekers.
In deze tuin vind je één van de grootste verzamelingen planten, struiken en bomen van ons land, ongeveer 3.000 verschillende
soorten. In de vijvers en ook in de tuin zijn veel dieren uitgezet, zoals ringslangen, kikkers, hazelwormen, diverse vissoorten,
salamanders en hagedissen.
De groene kikkerpopulatie is de grootste van Nederland. Ook vogels komen graag in de tuin en het ijsvogeltje is een
regelmatige gast. In de zomer en herfst komen de vlinders; liefst 22 verschillende soorten dagvlinders.
Uniek is ook de daktuin met vijver. Op de privé-woning van Ada Hofman is op drie meter hoogte een daktuin aangelegd van 600
m2. Vanaf de daktuin heb je een schitterend overzicht over de vijvertuin.

Enkele jaren later kwam haar tweede boek op de markt: Vijvers. In de loop van een tiental jaren is haar vijvertuin uitgegroeid
tot één van de mooiste tuinen van ons land en is de vijvertuin uniek in de gehele wereld. Grote bekendheid kreeg Ada Hofman
door een aantal televisieprogramma's. Later verschenen nog twee boeken: Het Ada Hofman Vijverboek en Kikkers en Vijvers.
Sinds 2008 geniet Ada Hofman van een welverdiend pensioen.

Gaat het nog regenen, vandaag?
Voordat het voorspellen van het weer een serieuze wetenschap werd, waren mensen tot in een verleden al op zoek naar
manieren om het weer te voorspellen. Men ging er vanuit dat dieren gevoeliger waren voor de weersveranderingen. Er werd
gekeken naar het gedrag van huisdieren, maar ook van bijvoorbeeld vogels, kikkers of insecten. Hoe werden dieren gebruikt om
het weer te voorspellen?
Filmpjes over weer (voorspellen):
Weersvoorspelling

Hoe voorspel je het weer
Al tot in een ver verleden willen mensen graag een manier vinden om het weer te voorspellen. 
Cursus over het weer
Voordat weerkunde een serieuze wetenschap werd, werd er op verschillende manieren
gezocht naar het voorspellen van het weer.
Er werd lange tijd gedacht dat weergoden het weer bepaalden. Er werd op allerlei manieren gezocht naar tekenen dat het
weer ging veranderen. Zo werd er gekeken naar de maan, de zon, de sterren en de wolken in de lucht. Maar op een gegeven
moment werd ook het gedrag van dieren bestudeerd. Dit ging om zowel huisdieren als dieren in het wild.
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Huiskatten
Katten zijn in veel culturen beschouwd als mystieke drager van informatie over de toekomst.
Er zijn culturen waarin het niezen van een kat werd beschouwd als een teken dat er regen
aan stond te komen. Ook zou het een teken van regen zijn als de kat krabde aan een boom of
paal. Als de kat op zijn rug ging liggen met zijn bek omhoog, zou dat een teken van storm
zijn. Deze vorm van het weer voorspellen bleek niet betrouwbaar te zijn.
Honden
In oude mythologieën speelden honden nauwelijks een rol in het voorspellen van het weer. Vaak werd het gedrag van honden
wel gebruikt om het weer te voorspellen. Als een hond een diep gat groef in de grond, werd dit beschouwd als een teken van
regen. Hetzelfde gold als een hond begon te huilen als iemand het huis verliet. Het werd al gauw duidelijk dat honden geen
geschikte weersvoorspellers zijn voor de mens. Tegenwoordig zijn er wel mensen die beweren dat ze het aan het gedrag van
de hond kunnen merken als er ander weer aan staat te komen: de hond wordt wilder als er storm op komst is.
Kikkers
Kikkers hebben heel lang in potjes dienst gedaan als een natuurlijke barometer voor de mens. Een
groene boomkikker zou bijzonder gevoelig zijn voor de veranderingen in de luchtdruk en zou met
zijn gedrag hierop het weer voorspellen. Er werd een potje voor de helft gevuld met water en er
werd een klein laddertje in geplaatst. Als het weer verslechterde, zou de kikker in het water
blijven en bij beter weer zou hij via het laddertje het water uitklimmen.
Mieren
De Oude Grieken waren al bezig met het bestuderen van mierennesten en de invloed die het weer
hierop had. Er werd beweerd dat het een teken van regen was wanneer mieren op een open plek hun eieren uit hun nest naar
hoger gelegen grond brengen, en het is een teken van goed weer wanneer zij ze naar beneden dragen. Men ging er vanuit dat
mieren een regenbui voelden aankomen en er alles aan deed om de kolonie te redden door hun nesten te versterken en de
ingangen af te sluiten. Zo zijn mieren niet de enige insecten die actief worden als het weer omslaat. Zo reageren muggen,
krekels, spinnen en vliegen ook op het weer. Als het weer om gaat slaan, zoeken ze een plek om te schuilen zoals bijvoorbeeld
in huis.
Vogels
Vogels zijn altijd vertrouwde weersvoorspellers geweest voor de mens. Er werd door boeren
aangenomen dat wanneer de kippen voor zonsondergang kakelden, de volgende dag regen zou
brengen. Als een haan op de grond kraaide, kwam er regen. Als de haan op een hek zat
terwijl hij kraaide, werd het weer juist beter. De Oude Grieken dachten dat er regen kwam
wanneer eenden onder water doken, en als er met de vleugels werd geklapperd zou het gaan
waaien. Ook hielden zij het nestgedrag van vogels in de gaten als tekens van de wisselingen
van de seizoenen. Als vogels zich in kleinere aantallen op een eiland verzamelden, was dat
een teken van goed weer, maar als ze in groten getale bijeenkwamen, kon er wel eens een
periode van droogte komen.
Rupsen
De rups van een tijgermot komt vaak voor in de Amerikaanse volksweerkunde. Het idee is dat deze rups kan voorspellen hoe
streng de winter zal zijn. Deze rups heeft in de herfst een dikke vacht van fijne haren. De breedte van de bruine band op het
lichaam van de rups wordt opgemeten en dit geeft een indicatie van de aard van de naderende winter. Elke lente blikt men
terug op de voorspellingen die zijn gemaakt naar aanleiding van de vacht van de rups van de tijgermot, maar bijna nooit worden
de voorspellingen goed geverifieerd.
Eekhoorns
Vroeger waren eekhoorn heel populair om de winter te voorspellen. Eekhoorns werden bijvoorbeeld bestudeerd rond de grote
meren in de Verenigde Staten. Als deze dieren in oktober al klaar waren voor de winter, zou het een lange en koude winter
worden. Als ze op 1 december nog in de bossen werden gesignaleerd, zou de winter kort en zacht zijn.
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Marmotten
Het schijnt een oude Duitse traditie te zijn die nog lange tijd voortleefde in de
Verenigde Staten en vandaag de dag nog steeds zelfs. Op 2 februari krijgen marmotten
alle aandacht, voor zover ze zich dan in hun winterslaap laten storen. Als de marmot even
wakker wordt uit zijn winterslaap en naar buiten komt en zijn eigen schaduw ziet, gaat
hij terug het hol in met de wetenschap dat de winterslaap nog wel zes weken langer mag
duren. Als hij zijn eigen schaduw niet ziet, is de winter weldra voorbij. De datum 2
februari wordt in de V.S. Groundhog Day genoemd. Mensen vragen zich tegen die tijd al
wanhopig af wanneer de winter voorbij is, en praktisch elk teken van lente is dan welkom.

Een regenbestendige tuin

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Het
regenwater kan in de bodem zakken en vult zo het
grondwater aan. Als regenwater op beplante grond
valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond
in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te
worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij
heftige regenbuien.
In stedelijk gebied is veel oppervlak onnodig
verhard. Vaak wordt gedacht dat het onderhoud
makkelijker is. Echter, de voordelen van groen,
onverhard oppervlak wegen hier ruim-schoots
tegenop: minder wateroverlast, minder hitte, een
gezondere en minder droge bodem, meer
biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit.
Tegel eruit, groen erin
Ook voor tuinen geldt: hoe minder tegels hoe beter.
Dat maakt hem regenbestendig en een stuk
aantrekkelijker. Inheemse vaste planten die op de
bodem afgestemd zijn, hebben minder water nodig.
Bodembedekkers beschermen de bodem tegen
uitdroging en bieden voedsel voor vogels en
insecten. Het groen houdt de tuin koeler op hete
zomerse dagen.
Het verwijderen van tegels kan arbeidsintensief en
soms kostbaar zijn. Je kunt daarom ook ter plaatse
gebruiken voor een stapelmuur: een goede plek voor
kleine dieren en rotsplanten.
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Neem een regenton
De regenton is een regenwaterbuffervoorziening die gemakkelijk
te installeren is bij woningen.
Het regenwater zal in de meeste gevallen gebruikt worden voor
het begieten van planten op het balkon of in de tuin. De meeste
tonnen hebben een kraantje. Ze kunnen ook voorzien worden van
een pomp en eventueel een automatische aanvulling.
Regentonnen zijn er in allerlei vormen en maten tot ca. 200 liter.
Door de beperkte opslagcapaciteit is het rendement voor
tijdelijke opslag beperkt, maar de regenton is goed voor het
verbreden van het waterbesef.
Bij sterke neerslag zal de ton snel overstromen, daarom moet de
regenton voorzien worden van een overstort en is het aan te raden
om een bladvang te plaatsen. Op dit moment wordt er door diverse
leveranciers gekeken naar de mogelijkheid voor een te ontwikkelen
slimme regenton. Dit is een ton met een sturingssysteem dat is
aangesloten op regenradars. Deze tonnen legen zichzelf dan vlak
voor een bui.
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Bevriezing is een risico. Houten tonnen kunnen hierdoor onherstelbaar beschadigd raken. Het plaatsen van kurken kan schade
door bevriezen voorkomen. Naast de klassieke houten ton zijn er diverse kunststofmodellen in de handel die minder gevoelig
zijn voor vorst en soms ook een gieter geïntegreerd hebben.
Halfverharding
Als je je tegels niet wil vervangen door groen, bijvoorbeeld omdat je geen tijd hebt om dit te onderhouden, kun je ze ook
vervangen door halfverharding.
1.

2.

Hard: Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van halfverharding. Schelpen en steenslag kunnen worden gebruikt als
losliggende bovenlaag of worden ingestrooid in zand of klei. Bij minder draagkrachtige onderlagen is dit type verharding
evenals grind of steenslag onderhoudsgevoelig. Stabilisatiematten kunnen de toplaag stabieler en vormvast maken,
waardoor het zelfs mogelijk is om een stabiel terras van harde halfverharding te maken.
Zacht: Houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen zijn natuurproducten die water- en luchtdoorlatend zijn. Deze
materialen hebben meerdere voordelen: het biedt meer ruimte aan een natuurlijk bodemleven; sommige van deze
materialen worden minder heet in de zomer; en ze verhinderen de groei van vegetatie en zijn daarom een alternatieve
vorm van onkruidbestrijding. Het nadeel is dat deze natuurproducten jaarlijks moeten worden aangevuld met nieuw
materiaal.

Regenwater opvangen op het dak
Als het hard regent voert het grootste deel van het regenwater op het dak direct af via de
regenpijpen naar het riool. De planten en het substraat van een groendak kunnen, afhankelijk
van de uitvoering, tot wel 50% van de regen per jaar vasthouden. Water op het dak
vasthouden kan trouwens een verkoelende werking hebben in de zomer, waardoor je geen
airco nodig hebt. Je kunt het regenwater ook opslaan en gebruiken om je tuin te irrigeren of
je toilet door te spoelen.
Maar wat komt er allemaal kijken bij het maken van een groen dak? De volgende tips helpen
je op weg.
Tip 1: Check het draagvermogen van je dak:
Een dak moet sterk genoeg zijn om het water te kunnen dragen. Een goed
groen dak dat water vasthoudt weegt minimaal 60 kg/m2. Bij nieuwbouwhuizen
of bij verbouwingen worden constructieberekeningen gemaakt. Soms bevat het
gemeente archief of een VvE archief waardevolle informatie hierover. Een
professional kan het draagvermogen van je dak doorrekenen. De kosten voor
het uitvoeren van een constructieberekening liggen tussen de € 250 en € 500
voor een overzichtelijke situatie waarbij de basisgegevens beschikbaar zijn.
Tip 2: Zorg voor een waterdichte laag:
Als je water wilt opvangen op het dak, wil je natuurlijk geen lekkage. EPDM
dakbedekking en bitumen dakbedekking zorgen beiden voor een waterdicht dak
en zijn zo goed als onderhoudsvrij. Zorg bij een groen dak voor wortelwerende
laag, zodat de wortels niet je waterdichte laag aantasten.
Tip 3: Maak een drempel op je dak:
Maak een kleine drempel op je dak voor de ingang van de regenpijp. Hiermee houd je het water tijdelijk vast. Zodra het
de rand bereikt, kan het water overlopen naar de regenpijp.
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Tip 4: Groen voor grind:
Als er nu grind op je dak ligt, kun je er vrijwel zeker van uitgaan dat je ook een type groen dak kunt plaatsen. Een
grindlaag doet weinig aan waterberging en slechts een klein beetje aan vertraging. Een groen dak doet beide. Let op: bij
twijfel niet het grind direct vervangen. Laat eerst een professional naar je dak kijken voor het juiste type groen dak.
Tip 5: Laat je adviseren
Er zijn veel verschillende soorten groene daken. Een groen dak zelf aanleggen kan, maar zorg wel dat je zeker weet dat
de constructie geschikt is en dat de dakbedekking in goede staat is. Een groen dak met een helling van meer dan 8
graden vraagt bijvoorbeeld om extra voorzieningen. En zo zijn er meer situaties waarin je beter de hulp van een
professional in kunt schakelen.

Efficiënt water geven
De tendens van de laatste jaren is dat de zomers warmer en droger lijken te worden... Wil je
niet eindeloos met gieters water slepen? Hieronder aantal handige tips.
Potten en bakken
Wie veel planten in potten en bakken heeft, weet dat dit zomers veel gietwerk oplevert. Er
zijn tegenwoordig veel handige hulpjes in de winkel verkrijgbaar, zoals een spuitlans. Door de
lange arm kun je ook de potten op de achterste rij gemakkelijk bereiken, maar ze zijn ook
heel handig om hanging baskets water te geven.
Wie veel potten in groepen bij elkaar heeft staan en weinig tijd heeft om alles dagelijks te begieten, kan zelf een
watergeefsysteem aanleggen. Er zijn startsets verkrijgbaar die meteen geschikt zijn voor een aantal potten en die je later
naar behoefte uit kunt breiden. Dit systeem bestaat uit een aanvoerslang waarop je (door middel van T-stukjes die de
waterdruk reduceren) een aantal dunnere verdeelslangetjes kunt bevestigen.
Elke verdeelslang voorzie je van een druppelaartje, dat je met een buishouder net
boven de potgrond van elke pot bevestigt die je op het systeem aan wil sluiten; zo
krijgt elke pot zijn eigen toevoer. De aanvoerslang koppel je aan de buitenkraan.
Door eenvoudig de kraan open te draaien, geef je alle potten die op het systeem
zijn aangesloten gelijktijdig water.
Experimenteer een beetje met de tijd dat de kraan open blijft totdat alle planten
voldoende vochtig zijn.
Ook kun je een watercomputer tussen de kraan en de toevoerslang zetten, waarop je zelf kunt instellen hoe vaak en hoe lang
de kraan water doorlaat. Zo kun je met een gerust hart op vakantie.
Border
Bij de border is het vooral belangrijk ervoor te zorgen dat de grond niet uitdroogt. Je kunt bijvoorbeeld een flinke mulchlaag
aanbrengen van cacaodoppen of afgemaaid gras dat je vermengt met compost, zodat de laag luchtig blijft.
Breng zo'n mulchlaag bij voorkeur aan nadat je de border gesproeid heeft, zo wordt het water beter vastgehouden.
Planten die nog niet zo lang geleden aangeplant werden, hebben altijd wat extra zorg nodig omdat ze nog niet diep geworteld
zijn. Vorm de grond rondom de plant tot een walletje; zo stroomt het water tijdens sproeien niet direct weg en kan het goed
bij de wortels komen.
Gazon
Ook het gazon heeft tijdens droge perioden water nodig. Als het langere tijd niet
regent zal het gras geel worden, maar zelfs dan zal het zich nog kunnen herstellen.
Grassen zijn taaie rakkers die niet zo snel opgeven.
Wie in droge perioden wil sproeien, kan dit beter 's ochtends vroeg of in de vroege
avond doen, dan gaat er veel minder water verloren door verdamping.
Sproei liever niet dagelijks, want dat heeft tot gevolg dat de grasplantjes ondiep zullen wortelen en dan juist veel gevoeliger
worden voor droogte. Eenmaal per week sproeien, maar dan wel minstens een uur lang, is meestal voldoende.
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Water besparen
 Met een bodembedekkende mulchlaag van bijvoorbeeld compost houd je het
vocht langer vast in de grond, dus hoef je minder vaak te sproeien.
 Sproei liefst vroeg in de ochtend of in de avond, dan verdampt er veel minder
water.
 Geef vooral water bij de plantenwortels.
 Sproei alleen waar de planten er om vragen. Aan een nat terras of natte muren
heeft u niets.
 Een uitgekiende, vaste sproei-installatie (met sproeicomputer) werkt
waterbesparend.
Vang regenwater op in een regenton met tapkraantje. Maak vanaf de regenton een overloop naar de vijver, zodat vanuit
een overstromende ton de vijver wordt bijgevuld.

Mulch
Mulchen betekent niets meer of minder dan het afdekken van de grond. Een dichte mulchlaag voorkomt dat onkruidzaden die
in de grond aanwezig zijn ontkiemen (door het gebrek aan licht en lucht). Maar dat is niet het enige voordeel. Het organische
materiaal waarmee je de grond bedekt, zal langzaam verteren. Met als gevolg dat het humusgehalte verbetert en er
voedingsstoffen vrijkomen. Een zeer fijne bijkomstigheid van het afdekken van grond, is dat deze tegen uitdrogen wordt
beschermd, waardoor watergeven minder nodig is. Hieronder vind je de meest voorkomende mulch-materialen:











Houtsnippers: Wie bomen in zijn tuin heeft, heeft in het voorjaar meestal veel grof snoeiafval.
Je kunt de takken versnipperen in een hakselaar en gebruiken als mulch. Omdat hout bij het
verteringsproces stikstof aan degrond onttrekt, zijn houtsnippers in principe niet geschikt
voor het mulchen van eenjarige planten (die stikstof hard nodig hebben). Maar op elke regel is
een uitzondering: onze moestuinburen hebben goede ervaringen met houtsnippers bij
tuinbonen. Tuinbonen binden namelijk zelf stikstof uit de lucht, vandaar dat ze hier geen
nadelige gevolgen van ondervonden. Daarnaast zijn houtsnippers uitstekend te gebruiken bij
bessenstruiken en als halfverharding voor paden.
Cacaodoppen: Cacaodoppen zijn de schillen van cacaobonen, dus afval van de chocolademakerij.
Ze komen van ver, maar omdat cacaobonen pas na aankomst in Europa geschild worden,
ontstaat dit afvalproduct feitelijk dichtbij. Cacaodoppen zijn rijk aan voedingsstoffen, die bij
een regenbui in de grond terechtkomen. De heerlijke chocoladegeur brengt (schadelijke)
insecten in de war en slakken vinden het niet prettig om over de grove cacaodoppen te kruipen.
Grootste nadeel van de cacaodoppen is de hoge prijs. Gebruik ze daarom spaarzaam,
bijvoorbeeld bij planten die veel belagers hebben en/of planten die profiteren
van de extra voeding, zoals kolen. Voor hondenbezitters is het goed om te weten dat honden de
cacaodoppen soms eten en daar heel ziek van kunnen worden.
Champost: Champost ofwel champignonmest is het substraat waarop champignons worden
geteeld. Het bestaat voornamelijk uit paardenmest, gips, kippenmest en stro. Na de oogst van
de champignons wordt het substraat verhit tot 70 °C, waardoor alle ziektekiemen en
onkruidzaden worden gedood. Door de toevoeging van gips is champost rijk aan kalk en dat
maakt het minder geschikt voor kalkrijke gronden. Voor zure grond is dit juist een
voordeel. Champost heeft een mooie structuur en is gemakkelijk te verwerken. Het kan bij
bijna alle planten worden toegepast.
Plantenresten: Ook onkruid leent zich prima als mulch, mits er nog geen zaden gevormd zijn.
Gewoon eruit trekken en tussen de groenten of sierplanten op de grond leggen. Doe dit bij
voorkeur op een warme zonnige dag, want dan verwelkt het uitgetrokken onkruid snel.
Daarnaast kunnen ook de resten van geoogste groenten als mulch dienen. De brede oneetbare
bladeren van rabarber bijvoorbeeld, zijn heel geschikt om de grond mee te bedekken.
Compost: Omdat een kleine composthoop niet de vereiste temperatuur bereikt om
ziektekiemen en onkruidzaden te doden, is eigengemaakte compost meestal minder geschikt als
mulch. Het composteren van gft-afval door de gemeente gebeurt bij een hoge temperatuur,
waardoor het grotendeels vrij is van onkruidzaden. De meeste gemeenten bieden deze compost
gratis aan.
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Bij het gebruik van eigen compost kan het mulchen in twee lagen een oplossing zijn: eerst een
laag compost, dan een laag onkruidvrij materiaal, bijvoorbeeld stro. De bovenste laag zorgt
ervoor dat de ontkiemende zaden uit de compost ontmoedigd worden. Ze raken uitgeput als ze
door een tweede laag heen moeten groeien.
Stro: In tuincentra en dierenwinkels worden zakken stro verkocht, maar als je een grotere
hoeveelheid nodig hebt, is het meestal voordeliger om bij een boer in de buurt, een manege of
via marktplaats een hele strobaal te kopen. Voor tere plantjes is stro te grof, maar voor
grotere groenten prima. Traditioneel wordt het gebruikt rond aardbeien en het is ook ideaal
om de grond rond courgettes en pompoenen mee te bedekken. Omdat de vruchten dan op het
stro in plaats van de grond komen te liggen, is de kans op rotten
aanzienlijk kleiner. Ook bij de teelt van aardappels bewijst stro z’n nut. Aardappels worden
namelijk groen als ze vlak onder de oppervlakte groeien (en daardoor blootgesteld worden aan
licht). Een strolaag voorkomt dit. Groene aardappels hebben een groter gehalte aan solanine en
zijn eigenlijk niet geschikt voor consumptie.
Grasmaaisel: Wie een gazon heeft, zal geen gebrek aan grasmaaisel hebben. Verspreid
dit in een dunne laag tussen planten, in plaats van het weg te gooien. Grasmaaisel kan zowat bij
alle groenten worden gebruikt, maar het mag nooit een dikke laag in één keer zijn, want dan
verandert het grasmaaisel in een slijmerige, stinkende massa.

Tuinkalender voor september
Kortere dagen, zwoele temperaturen, de nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak
nog lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. De zomerbloeiers hebben nu hun beste tijd gehad en kunnen
worden teruggeknipt, zodat er volop ruimte is om te genieten van al hetgeen de herfstbloeiers te bieden hebben!
Kraamkamer
 Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten.
 Neem houtstekken van de zomerscheuten van struiken en bomen.
Lees meer over stekken
Gazon
• Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wilt leggen, is de
nazomer het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.
• Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer minder.
• Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark
eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los en egaliseer.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

Meer kijken:

Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

 Houd de vijver bij. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van




het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen
uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden.
Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen dalen, zal het
vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de
conditie op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren.
Om vallende bladeren uit de vijver te houden kunt u een fijnmazig plastic net over
de vijver spannen. Hiervoor zijn twee manieren: het net over in de grond gestoken
stokken spannen of het net met zware stenen strak over het water spannen.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers
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Beplanting
 Blijf op de rozen letten. Ze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen
verwijderen zodat de verdere bloei bevorderd wordt.
 Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu namelijk nog warm, zodat de plant
snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt.
 Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed opletten of ze niet te nat of juist te
droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig extra voeding.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
 Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden
helen sneller en het voorkomt bloeden.
 Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind
de nieuwe takken bij elkaar zodat ze steun hebben.
 De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de
bloei te ver naar voren komen.
Lees meer over snoeien
Overige
• Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het afval verteren tot
prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond in conditie te houden.
• Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats.

Moestuinkalender voor september

Het is de hoogste tijd om een groot deel van de oogst uit de moestuin te verwerken en conserveren.
Zaaien en planten
 Spinazie zaaien.
 Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het
komende jaar. Let wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting.
Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde grond.

Meer kijken:







Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten

 Deze maand zijn de bewaaraardappels oogstrijp; kies hiervoor een droge dag met een beetje

zon. Als je aardappels te lang in de grond laat zitten zullen slakken de knollen aanvreten

waarna je ze niet meer kunt bewaren. Nadat de aardappels uit de grond zijn, moet je ze

eerst een paar uur laten drogen op het grondoppervlak. Bewaar de goedgekeurde aardappels

op een donkere, koele plek.
 Blijf bonen en courgettes,komkommers,enzovoort plukken als ze nog jong en zacht zijn. In
deze tijd van het jaar zullen ze minder goed eetbaar worden.
 Ook sla moet je snel oogsten anders gaat ze zaad vormen en wordt het bitter.



Overig
 Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de
compostbak,behalve zieke en lastige onkruiden.
 Blijf zorgen voor voldoende water zodat neusrot geen kans heeft bij bijvoorbeeld: paprika’s
en tomaten. Als er een zwarte oneetbare plek verschijnt aan de onderkant ben je al te laat
dus blijf hier op letten.
Bij het planten van fruitbomen, kan je best de bodem goed voorbereiden. In de moestuin en ook in de kruidentuin, kan je
ook met bloembollen werken. Allium-soorten bijvoorbeeld zijn zeer decoratief.

Zie ook: Alles over de moestuin
31

Water in wijn veranderen…….
Van veel vruchten kun je heerlijke likeuren of bitters maken: appel-, kersen-, citroen- en
bessenjenever zijn echte klassiekers en ook walnoten lenen zich voor een pittig drankje. Je
eigen likeur "brouwen" is een leuke bezigheid. Het nuttigen is nog véél leuker! Hieronder vind
je een paar recepten. Waar "alcohol" staat aangegeven, gebruik je brandy, jenever, wodka of
eau de vie al naargelang je het lekkerste vindt. De suiker in de recepten is suikersiroop (1
deel suiker opgelost in 1 deel water), dat werkt beter omdat het beter in de alcohol oplost.
Als je dit deze maand doet, kun je nog dit jaar (onder de kerstboom) van je eigen brouwsel
genieten. Hips!
Aardbeien- of frambozenlikeur
• Aardbeien 1 kilo - alcohol 80% 1 liter - 1 citroenschil - vanille naar smaak - suiker naar smaak tot 500 gram.
• Alles in een grote weckfles laten trekken. Na ongeveer een maand is alles drinkbaar.
Boerenmeisjes
• Gedroogde abrikozen 350 gram - 1 pijpje kaneel - suiker 200 gram - water 250ml - alcohol 40% 1 liter - kwart
sinaasappelschil – citroensap.

Kook de abrikozen, het kaneelstokje en de suiker in het water en laat het zachtjes 20 minuten koken. Na het afkoelen
voeg je de alcohol erbij en de sinaasappelschil. Na een paar maanden proeven. De citroen dient om de vruchten mooi te
houden.
Ananaslikeur
• Verse ananas 1kilo - suiker 200gram - alcohol 40% 0,7 liter - rum 0.1 liter - zakje vanillesuiker – saffraan
• Maak de ananas met behulp van de staafmixer tot pulp. Doe deze samen met de fijngehakte schillen in een weckpot met
wat alcohol,pers dit na twee weken uit.
Voeg dit bij het pure sap en doe ook de rest erbij. Laat de likeur een paar weken rijpen. Alles zeven en laten klaren (helder
worden) op een koele plek.

Bramenlikeur
• Bramen 500gram - suiker 200gram - alcohol 40% 75cl - 1 kruidnagel - 1 pijpje kaneel –
grapefruitschil.
• Doe alles in een weckpoten laat die 2 maanden staan. Alles filtreren en nog een paar weken
laten rijpen.
Kersenlikeur
• Kersen 1 kilo - alcohol 40% - amandelpitten.
• Doe de kersen in een grote weckfles en giet er alcohol en wat suiker over tot alles onder
staat. Voeg er wat amandelpitten bij en laat alles een paar maanden staan. Alles zeven en
nog extra suiker naar smaak toevoegen.
Mandarijnenlikeur en oranjebitter
Doe een aantal mandarijnen in een pot en giet er zoveel alcohol van 40% over dat ze onder staan. Na een paar weken zul je zien
dat ze steeds kleiner worden en de alcohol de kleur en de smaak van de mandarijnen gaat aannemen. Alles zeven en suiker naar
smaak toevoegen. Het is ook leuk om extra oranje voedingskleurstof toe te voegen.
Boerenjongens
• Rozijnen 400gram - suiker 200gram - 0,5 liter brandewijn - water 0.2 liter - 1 kaneelpijpje
• Breng het water, suiker en het kaneelstokje in een pan aan de kook. Voeg de rozijnen toe
en wel deze 10 minuten (het mag niet koken). Schep de rozijnen eruit en doe ze in een
weckpot. Kook de rest nog 3 minuten op een hoog vuur in. Koel de overgebleven siroop af,
verwijder de kaneel en schenk de siroop over de rozijnen. Giet de alcohol/brandewijn
erbij sluit de weckpot goed af en schud alles goed. Laat alles minimaal 4 weken op een
koele plaats staan.
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Zwarte-bessenlikeur
• Zwarte bessen 1 kilo - alcohol 40% 1 liter - suiker naar smaak 200 tot 400 gram
• Was de bessen snij ze open en doe ze in een weckpot. Doe de alcohol erbij en laat dit 3 maanden staan. Alles zeven en de
suiker toevoegen. Als variatie kun je bruine suiker gebruiken en wat honing en kruidenextract toevoegen.
Pruimenlikeur
• 500 gram pruimen - 300 gram suiker - 1 kruidnagel - 1 kaneelstokje - 1 liter alcohol 40%.
• Was de pruimen goed, droog ze af en kneus ze zodat de alcohol er goed in kan dringen. Giet de suikersiroop, kruiden en
alcohol over de pruimen en laat ze een maand staan.
Meer kijken:
Zelf likeur maken, legaal
December – likeur maken
Eigen likeur met likeur-extracten
Koffielikeur
Likeur van sleedoornbessen

Flavoured Liquor
How to make limoncello
How to make wine from fruit
How to make pineapple wine
Blackberry brandy

Holy strawberry wine
Home made plum liquor
How to make orange liquor

Kruidenthee
Een kruidenthee maken is leuk en lekker, met soms net een beetje extra door de werking van
de kruiden die je gebruikt. Je kunt variëren met de verhoudingen, tot je iets vindt dat je
goed vindt smaken. Dat mengsel kun je dan in een wat grotere hoeveelheid maken. Een
keukenweegschaal is hierbij handig, maar niet per se noodzakelijk; je kunt de verhoudingen
ook afmeten met bijvoorbeeld eetlepels.
Gebruik ca. 1 eetlepel gemengde kruiden per pot en 1 theelepel per kop (250 ml). Van verse
kruiden gebruik je meer, ongeveer twee tot drie keer de maat voor gedroogde kruiden.
Lekkere kruiden
Hieronder zijn kort de werkingen van een aantal 'lekkere' kruiden aangegeven. Je kunt deze kruiden combineren tot een thee
of ze toevoegen aan medicinale kruiden die minder lekker smaken. Houd rekening met de werking. Rozemarijn en Zoethout
geven dan wel een aangename smaak, maar het zijn bepaald geen onschuldige kruiden; dus hiervan telkens niet meer dan een
snufje.
 Anijs - spijsverteringsbevorderend, luchtwegen, zogvormend
 Venkel - idem
 Rozemarijn - opwekkend, aardend, spijsverteringsbevorderend, doorbloedingstimulerend
(niet tijdens de zwangerschap en bij hoge bloeddruk!)
 Pepermunt -opwekkend, verfrissend, spijsverteringsbevorderend, ontkrampend,
luchtwegen, verwerking van informatie en voedsel (niet tijdens de zwangerschap!)
 Kruizemunt - idem, iets zoeter dan pepermunt (mag wel tijdens de zwangerschap)
 Kamille - rustgevend, ontkrampend, luchtwegen, spijsvertering, ontsmettend
 Citroenverbena (Aloysia triphylla, oude naam: Lippia citriodora) - rustgevend,
ontkrampend, werkt mild
 Zoethout - spijsvertering, beschermt de maag, luchtwegen, verwarmend (niet bij hoge
bloeddruk!)
 Kaneel - verwarmend, spijsvertering, stimulerend
 Vlierbloesem - luchtwegen, bij koorts en griep, bevordert het zweten, rustgevend
Je kunt ook de schillen van bepaalde vruchten gebruiken, zoals sinaasappel of mandarijn.
Gebruik dan wel de schillen van biologisch geteeld fruit. Ook vruchten, zoals appels of
cranberries, kun je in dunne plakjes snijden en drogen voor in de thee.
Componenten van een goede kruidenthee
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Als je een thee samenstelt, doe je dat met een bepaald idee in je achterhoofd (bijvoorbeeld een opwekkende thee, of een
thee bij hoest). Je moet rekening houden met een aantal componenten die je in je thee wilt hebben. Dit zijn richtlijnen, geen
verplichtingen:


De werkzaamheid - het hoofdmiddel
Hiervoor gebruik je een kruid dat je het best bij de situatie vindt passen. Dit kunnen één, hoogstens twee kruiden zijn.
Het hoeft niet zo te zijn dat hiervan ook het meest in de thee zit (van bijvoorbeeld een sterk werkend kruid zoals
Vuilboombast gebruik je maar heel weinig)!



De ondersteuning - het nevenmiddel
Hiervoor gebruik je een kruid dat grotendeels dezelfde werking heeft als het
hoofdmiddel, maar nog iets toevoegt. Ook weer één of twee kruiden.



De smaak - het smaakmiddel
Je gebruikt een kruid dat lekker smaakt en waarvan de werking in elk geval
niet tegengesteld is aan de hoofd- en nevenkruiden.



Het zicht - de mooie kruiden
Het oog wil ook wat! In een mengsel en in een glazen pot staan mooie bloemen
erg leuk, zodat iemand gelijk zin krijgt om de thee te drinken.

Een voorbeeld van het toepassen van deze componenten (voor bij vastzittende
hoest):
 Hondsdraf (hoofdmiddel) (2 delen)
 Hyssop (hoofd/nevenmiddel, smaak) (2 delen)
 Anijs (nevenmiddel, smaak) (1 deel)
 Kamille (nevenmiddel, smaak) (3 delen)
 Groot kaasjeskruid (mooi, ondersteunend) (3 delen)

Recepten
Dit zijn theeën met een milde werking. Er is vooral gelet op een lekkere smaak. Je kunt variëren in de verhoudingen, maar houd
wel het evenwicht in de gaten! Het makkelijkst is om van de genoemde kruiden zoveel delen te nemen, als er tussen haakjes
achter staat (je kunt bijvoorbeeld eetlepels nemen of kopjes om een grotere hoeveelheid in één keer te maken). Dan meng je
de kruiden en je neemt één eetlepel van dit mengsel per pot heet water. Laat de thee minstens tien minuten trekken met de
deksel op de pot!
De cijfers achter de kruiden geven aan hoeveel delen van dit kruid je gebruikt in de
verhouding (bijvoorbeeld: 1 is 1 eetlepel van het kruid in het mengsel, 2 is twee eetlepels
ervan, etc.). Je kunt natuurlijk je eigen verhouding maken naar smaak, maar houdt wel het
evenwicht in de gaten. Doorgaans hebben kruiden met een sterkere smaak ook een sterkere
werking (niet altijd!), dus daar gebruik je ook minder van. Ook zaden, schors en wortels
hebben meestal een sterkere smaak dan bijvoorbeeld bloemen; je gebruikt daar automatisch
minder van, omdat het anders niet lekker smaakt.
Verder kun je experimenteren met alle bovengenoemde kruiden en ook met de kruiden die je normaal in de keuken gebruikt;
bijvoorbeeld kruidnagel of cardamom. Doseer voorzichtig!







Lekker-mix - De lekker-mix is natuurlijk voor iedereen persoonlijk en kan variëren van seizoen tot seizoen:
Citroenverbena (4 delen) - Brandnetel (2 delen) - Roos (2 delen) - Anijs (1 deel) - Kaneel (1 deel) - Pepermunt (2 delen)
Spijsverteringsbevorderende thee - In deze thee zitten veel kruiden met bitterstoffen. Om het lekkerder te maken,
zitten er ook wat smaakkruiden in, die zelf ook gunstig werken op de spijsvertering:
Rozemarijn (2 delen) - Engelwortel (1 deel) - Kalmoes (1 deel) - Anijs (2 delen) - Zoethout (1-2 delen)
Middagmix/Studeerthee - Deze mix pept wat op. De kruiden in dit mengsel hebben ook een verhelderend effect, wat
helpt bij het studeren. Verder helpen ze je te verwerken wat je leert:
Rozemarijn (1 deel) - Pepermunt (2 delen) - Ginseng (1 deel)
Rustgevend mengsel - Een rustige thee die de energie wat 'uit het hoofd' trekt, maar met een oppeppende ondertoon erin:
Kamille (3 delen) - Passiebloem (2 delen) - Lavendel (1 deel) - Kruizemunt (3 delen) - citroenverbena (3 delen)
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Luchtwegenmix - Algemeen oppeppend voor de luchtwegen en lekker voor bijvoorbeeld
Meer weten?
een verkoudheid of milde hoest:
Lezen:
Heemstwortel (2 delen) - Smalle weegbree (2 delen) - Anijs (1 deel) - Kamille (1 deel)  Zelf thee maken
Tijm (1 deel) - Vlierbloesem (1 deel)
 Zelf kruidenthee maken
Avondmix - Lekker voor ’s avonds voor het slapengaan:
 Kruidenremedies maken
Kamille (2 delen) - Anijs of Zoethout (1 deel) - Citroenverbena (2 delen) - mandarijnschil  Welke thee voor welke kwaal?
(biologisch!) (2 delen) - [eventueel Hop (1 deel) voor een extra slaperig makende thee]
 Theegids
Anti-stress - Dit mengsel helpt je beter om te gaan met stress. Het werkt niet
als je het één keer drinkt; je moet het een aantal weken achter elkaar drinken om
Kijken:
resultaat te krijgen. Het werkt dan ook het beste bij een korte periode waarin je
 Energiethee maken
tijdelijk onder druk staat, bijvoorbeeld een examenperiode:
 Peparing herbal teas
 Drinking tea for health and wellness
Passiebloem (2 delen) - Kamille (2 delen) - Haver (2 delen) - Siberische
 Soothing herbal tea
ginseng (Eleutherococcus senticosus) (1 deel) - Citroenverbena (2 delen)
 All about herb tea
Ochtendmix - Kruizemunt (2 delen) - Paardenbloem (1 deel) - Brandnetel (1
deel) - Duizendblad (1 deel) - Kaneel of Anijs (1 deel)
Tussendoorthee - Framboosblad (2 delen) - Brandnetel (2 delen) - Kaneel (1 deel) - Mandarijnschil (1 deel) - Rooibos (2
delen)
Kindermix - Lekker voor de kleintjes, een milde smaak en helpt ze de dag te verwerken:
Framboosblad (1 deel) - Venkel (2 delen) - Mandarijnschil (2 delen) - Gedroogde appel (1 schijfje per pot) - Bloemen van
Madeliefje, Goudsbloem en/of Kaasjeskruid (1 deel)

Waarschuwing
Voordat je kruidentheeën gaat maken en drinken, moet je je verdiepen in de kruiden die je gaat gebruiken! “Het is natuurlijk
en dus ongevaarlijk” gaat absoluut niet op! Van een kopje te veel zul je niet één-twee-drie ziek worden, maar kruiden kunnen
een krachtig effect hebben, vooral als je zwanger bent! Lees dus meer over de kruiden die je wilt gaan gebruiken of volg één
van de workshops die door het hele land gehouden worden!
Verder: gebruik je gezonde verstand! Een kop Kamillethee is lekker en gezond; jarenlang elke dag Kamillethee (of Brandnetel,
of welk ander kruid dan ook) is dat niet! Wissel af en drink verschillende theeën. Het is meestal ook beter om een mengsel te
gebruiken dan dag in, dag uit steeds één enkel kruid.

Vocht = Paddestoelen!
Het zelf kweken van paddestoelen is helemaal niet moeilijk. Iedereen die een donker
hoekje overheeft kan zijn eigen zwammen kweken! Allerlei soorten paddestoelen van de
bekende champignon tot de exotischer oesterzwam en de shii-take, kun je zelf vrij
gemakkelijk kweken. Diverse soorten kunnen met succes in beschaduwde en koele
gedeelten van de tuin, maar ook in schuren of kelders, worden gekweekt. Ze hebben
geen behoefte aan grond of licht.
De aard van de paddestoelen
Paddestoelen zijn schimmels; planten die geen chlorofyl bezitten en daarom niet in
staat zijn hun eigen voedsel te produceren. Ze zijn hiervoor aangewezen op andere
organismen: levende of dode planten en zelfs dieren.
Geschikte materialen of 'substraten' waarop paddestoelen groeien zijn onder andere
stukken boomstam, zaagsel, houtsnippers, koffiedik, strorijke stalmest en ook krantenpapier
en karton.
De schimmels breken het substraat tijdens het verteringsproces af tot compost. Het
grootste deel van zijn leven bestaat een schimmel alleen uit een netwerk van fijne
draden, het mycelium, dat door een substraat heengroeit. Het eetbare deel, de
paddestoel, is een vruchtlichaam dat sporen voortbrengt. Dit verschijnt alleen als de
omstandigheden wat voeding, luchtvochtigheid, temperatuur en licht in orde zijn.
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Zelf paddestoelen kweken
Om paddestoelen te kweken heb je levend 'broed' nodig, dit wil zeggen mycelium, dat in of op een passend substraat groeit. In
sommige gevallen hoef je dit maar op een geschikte plek te zetten en het begint te groeien. Kant - en klare organische sets om
champignons te kweken, die bestaan uit een bakje dat is gevuld met geënte compost, zijn alom te koop maar gespecialiseerde
leveranciers bieden ook startersets aan voor het kweken van minder algemene soorten, vaak in de vorm van plugs. Vreeken's
zaden (www.vreeken.nl) heeft een mooie collectie om mee te beginnen.
Kweken op hout
Boomstammen van 5 tot 15 centimeter doorsnede, die in het ruststadium zijn omgehakt, worden
in het voorjaar geënt. De beste resultaten leveren berk, beuk en eik op. Je boort gaten tot in de
kern van het stammetje en stopt hier plugs in die door de leverancier met mycelium van de te
kweken soort zijn besmet. De stammetjes worden onder warme, vochtige omstandigheden
gehouden terwijl het mycelium het hout koloniseert. Vanaf de enting kan het 6 tot 12 maanden
duren voor de vruchtvorming begint, die jaren kan doorgaan. Geschikte soorten, onder andere:
Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus), Oesterzwam (Pleurotus ostreatus), Pruikzwam (Hericium
erinaceus), Nameko (Pholiota nameko).
Kweken op organisch materiaal
De kweekmethode is afhankelijk van de paddestoelsoort. Meestal wordt broed vermengd met
vochtig, goed verteerde stalmest, compost, stro of ander schimmelvrij organisch materiaal en
in zakken gestopt. Het mycelium begint onder vochtige omstandigheden bij een temperatuur
van circa 20 graden te groeien en enkele weken later verschijnen dan de paddestoelen.
Geschikte soorten, onder andere: Weidechampignon (Agaricus campestris), Grote parasolzwam
(Macrolepiota procera), Geschubde inktzwam (Coprinus comatus), Shiitake (Lentinus edodes),
Gewone champignon (Agaricus bisporus), Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda).
Paddestoelen in de tuin
In de tuin opgekomen paddestoelen bieden een aardige aanblik en brengen soms nog een
heerlijk maaltje op. De bekende weidechampignon bijvoorbeeld, kan in een gazon worden
gezaaid. Hij produceert zijn vruchtlichamen in de herfst en doet dat enkele jaren
achtereen als de omstandigheden geschikt zijn.
Je kunt de hoeken van houten verhoogde bedden vervangen door boomstammetjes van
geschikte soorten zoals beuken-, berken- of eikenhout en er broed in enten. Op een
langzaam verterende composthoop kunt je geschubde inktzwammen kweken. Deze soort
groeit, net als de blauwe plaatstropharia, in een border met een mulchlaag van
houtsnippers of stro.
Waarschuwing
Paddestoelen in de tuin verschijnen vaak op een flinke afstand van de plaats waar ze zich oorspronkelijk vestigen. Daarom
moet je altijd onomstotelijk vaststellen om welke soort het gaat, voordat je paddestoelen plukt voor een maaltijd. Vele
soorten zijn giftig en sommige zelf dodelijk. Informeer vooraf zeer goed bij een kenner alvorens zelf geplukte paddestoelen
te consumeren. Bij twijfel: niet eten!

Groenten uit de zee
Wereldwijd worden er meer dan 160 soorten zeegroenten geconsumeerd, in
een grote variëteit aan kleuren, structuren, vormen en soorten. Je kunt ze
kopen in natuurvoedingswinkels en speciaalzaken, in webwinkels en soms ook in
supermarkten en in Aziatische winkels. Zeewier in zijn complete vorm is
beschikbaar in verse, bewerkte, gedroogde, gekookte of ingemaakte vorm, als
een kruiderij, smaakmaker of toevoeging aan voeding. Zeewier
kan geconsumeerd worden als thee, tonicum of vloeibaar extract (tinctuur), of
als voedingssupplement in capsule-, tablet- of poedervorm.
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Soorten zeewier
Zeewier kan zijn eigen voeding en energie produceren door middel van fotosynthese. Dit proces gebruikt koolstofdioxide en
zonlicht om suikers aan te maken die essentieel zijn voor zeewier. Ook worden door dit proces en andere waardevolle
organische samenstellingen gemaakt die gezondheid bevorderende en verzorgende eigenschappen hebben. Alle zeewier bevat
chlorofyl, een groen pigment, onmisbaar voor fotosynthese, en verantwoordelijk voor de kleur van het wier. De kleur van het
wier is de basis waarop wieren worden gecategoriseerd. Wieren worden onderverdeeld in groene, bruine, rode en blauwe. De
laatste groep behoort eigenlijk niet tot de wieren, het zijn bacteriën.
Omdat zeewieren fotosynthetisch zijn hangt hun kleur en plaats in het water af van de zon. De bekende groene zeewieren,
met het meeste bladgroen, drijven daar waar het water betrekkelijk ondiep is, terwijl de bruine zeewieren net buiten het
getijdegebied groeien, zo’n 2-3 meter onder het oppervlak waar rode en oranje golflengtes van licht worden geabsorbeerd.
Rode wieren echter worden tot op honderd meter diepte en meer gevonden, aangezien blauwe en paarse golflengtes tot veel
grotere diepten kunnen doordringen.


Groene wieren (Chlorophycota, Chlorophyta): een- of meercellige, groengekleurde algen.
De eencellige soorten hebben twee complexe zweepharen (undulipodia); meercellige
soorten zijn zeer gevarieerd van vorm. Groenwieren hebben hetzelfde type bladgroen
(chlorofyl b) als landplanten. Mede daarom worden ze als voorouders van de landplanten
beschouwd. Groenwieren komen in bijna alle leefmilieus voor. Sommige soorten leven
zelfs in andere organismen waar ze voor de energievoorziening zorgen; dit is
bijvoorbeeld het geval bij enkele korstmossen. De bekendste groene zeewieren zijn
zeesla en rotswier.



Bruine wieren (Phaeophycota, Phaeophyta, Phaeophyceae): meercellige, bruingekleurde
wieren met een ingewikkelde bouw. Ze zijn vaak vertakt, met blad- en stengelvormige
structuren. Bruine wieren komen vrijwel uitsluitend voor in zee. Tot deze groep behoren
de grootste zeewieren op aarde: het reusachtige kelp (Laminaria) kan tot 70 meter lang
worden! Verschillende soorten bruine wieren vormen aan de Europese kust een
opvallende verdeling van de getijdenzone. Kombu, wakame, zee spaghetti, arame, hijiki,
zeepalm en blaaswier zijn de bekendere bruine zeewieren.



Rode wieren (Rhodoplantae): de naam rhodo plantae is afgeleid van het Griekse 'rodon'
(wat roze betekent) en het Latijnse 'planta' (twijg, loot). Rhodoplantae kunnen ééncellig
zijn of grote en complexe zeewieren. De rode zeewieren zijn meestal vertakt, maar
soms ook blad- of korstvormig. Sommige soorten roodwier worden door de mens
gegeten, zoals Purperwier (Nori). Iers mos wordt gebruikt als een stabilisator of
verdikkingsmiddel dat o.a. in de voedingsmiddelen- en papierindustrie wordt gebruikt.
Kalkroodwieren leveren door de aanwezigheid van kalk in hun weefsels, een belangrijke
bijdrage aan de vorming en stabilisatie van koraalriffen.

Ook in Nederlandse wateren komen rode wiersoorten voor; behalve de eerder genoemde soorten ook: buiswier, knoopwier,
koraalwier, rood darmwier, rood groefwier, rood hoorntjeswier, schorpioenwier en tongwier.


Blauwe wieren of blauwwieren (Cyanobacteriën): bacteriën die net als planten fotosynthese toepassen om te kunnen leven. De
officiële naam voor deze groep is cyanobacteriën, afgeleid van de kleur cyaan (blauw-groen) omdat de blauwe kleurstof
fycocyanine deze groep kenmerkt. De naam blauwwier is misleidend omdat de blauwwieren noch tot de algen noch tot de
wieren behoren maar een aparte groep vormen. De meeste soorten hebben een blauwe kleur, maar er zijn er ook met een
roodbruine kleur, zoals in de Rode Zee. Spirulina is een voorbeeld van een blauw zeewier. Het wordt vaak als
gezondheidsproduct aangeboden met een reinigende, herstellende en versterkende werking.
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Zeewier als voeding
Hoewel je alle zeewieren kunt eten, zijn sommige soorten wel degelijk smakelijker
dan andere. Bepaalde soorten zijn lekkerder nadat ze gedroogd of geroosterd zijn,
terwijl andere beter vers of licht gestoomd gegeten kunnen worden. De meeste
mensen moeten in het begin even wennen aan de smaak en het gevoel in de mond bij
het eten van zeewier. Om deze nieuwe smaken te leren waarderen en er van te
genieten, is het aan te raden om te beginnen met kleine hoeveelheden toe te voegen
aan je favoriete soepen en gerechten. Gedroogd en fijngemalen, of als vlokken of
korrels, zijn wieren het makkelijkst te gebruiken om de maaltijd op smaak te
brengen, hetzij op het bord of toegevoegd tijdens het koken. Vaak worden deze
smakelijke gedroogde mengsels verrijkt met kruiden zoals knoflook, chilipeper en
gember.
Wanneer gedroogd zeewier in water wordt geweld, herstelt het zich tot
zijn oorspronkelijke vorm en grootte en zwelt zelfs tot ruim tienmaal in
grootte. Door dagelijks een of twee keer zeewier te eten wordt de
natuurlijke balans in de mineralenhuishouding van je lichaam geleidelijk
hersteld en zal dit leiden tot een gezonder darmmilieu.
Zeewier in poedervorm (gedroogd en fijngemalen) bevat mogelijk meer
therapeutische eigenschappen dan zeewier in vlokken, stukken of
korrels. Het rauwe, onbehandelde, gedroogde zeewier kan het beste aan
de maaltijd worden toegevoegd direct voordat het gegeten wordt. Rauw
zeewier – in gedroogde of verse vorm – bevat de gezondste
eigenschappen en behoudt het beste de actieve enzymen in het zeewier.

38

Zeewier dat naar bacon smaakt?
Amerikaanse onderzoekers hebben per toeval een gezonde zeewiersoort gevonden dat naar spek smaakt zodra het gebakken wordt. De
gevonden soort is een rode alg die veel voorkomt langs de kustlijnen
van de Grote en de Atlantische Oceaan. De alg is in gedroogde vorm
al te koop als voedingssupplement (Dulse).
Vijftien jaar lang werkten de onderzoekers aan een speciale vorm van
de alg die een uitzonderlijke hoeveelheid mineralen, vitaminen en
anti-oxidanten levert.
Dulse wordt in Europa al gebruikt voor bijvoorbeeld smoothies. Maar
er is nog niet veel interesse voor een verse vorm ervan. De groep
wetenschappers hoopt daarom de vegetarische markt te kunnen
enthousiasmeren. Dulse groeit in een systeem van hergebruikt water.
Er is dus alleen een beperkte hoeveelheid zeewater en wat zon nodig
om een systeem op poten te zetten. En dat is een stuk milieuvriendelijker dan de varkensindustrie……..

Zeewier wordt op vele verschillende manieren en voor uiteenlopende doelen gebruikt:


Dulse: Een zacht rood wier, met een ziltige smaak die soms aan de smaak van hazelnoot
doet denken. Het werd veel gebruikt in landen als IJsland, Noorwegen, Ierland en
Schotland. Hier werd het in vroeger tijden in bars als borrelhapje geserveerd om het
drankverbruik te stimuleren, maar ook op lange bootreizen ter voorkoming van scheurbuik.
Het eerste (drankverbruik) door het relatief hoge zoutgehalte, het tweede (scheurbuik
voorkomen) door de vitamine C. In gedroogde vorm is dulse krokant, maar door het te koken
wordt het boterzacht. Dulse kun je eveneens rauw toevoegen aan salades, sausen,
(vis)soepen en vinaigrettes. Ook kan het dienen als “wrap” voor geitenkaas of een pasteitje
van zeevruchten.



Iers mos: Bevat natuurlijke geleermiddelen en wordt traditioneel gebruikt bij het bereiden
van jam, saus en soep. Het is ook een huismiddeltje bij reuma, verkoudheid, hoesten en
andere problemen met de ademhalingswegen als bronchitis en astma.



Royal Kombu (= suikerwier): is het groene tot bruinige zeewier dat zijn bladeren op de
golven mee laat deinen. Het is het meest gegeten zeewier in het Verre Oosten, maar komt
ook voor aan de Atlantische kust, onder andere in Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk.
De stelen worden gegeten bij rauwe of gekookte groenten. De bladeren, een soort van
vlezige, krokante strengen worden gebruikt om vis in te koken of te stomen. Kombu verkort
de kooktijd van groenten en zorgt voor het sneller zacht worden van peulvruchten. Je kunt,
als smaakmaker, een stukje kombu van zo'n 5 cm laten meekoken met soep. Verwijder na
het koken of stomen het wier; de smaak en de voedingstoffen blijven achter in het
gerecht. Je kunt na het koken het zeewier afspoelen en drogen en later nogmaals gebruiken
tot het zo bros wordt dat het verpulvert. Gedroogde Royal Kombu uit Zeeuwse wateren is
nu leverbaar via internet, in vlokken of stukjes. Het is een heerlijke smaakmaker en prima
vervanger van keukenzout. Strooi het over de salade, vis, soep, vis en vlees (aan het eind
van de bereiding) voor een heerlijk zilte smaak.



Nori: wordt veel in Japan gebruikt, waar het vanwege de soepele en fijne structuur
“keizerlijk wier” wordt genoemd. Het groeit in de Indische Oceaan en is oorspronkelijk
rood, maar kleurt tijdens het drogen van donker paars tot zwart. Nori wordt doorgaans
verkocht als dunne rechthoekige vellen. Het wordt gebruikt in (vis)soep en bij het bereiden
van vlees, omeletten, saus en als decoratie of voor het bijeenhouden van sushi. Ook een
goede combinatie met mosselen.



Wakame: is een bruin wier met soepele bladeren en een krokante nerf, dat door droging
groen wordt. Wakame heeft de fijne smaak van oesters en wordt vaak gecombineerd met
groenten en gebruikt bij de bereiding van soepen, salades en als “wrap” bij visgerechten.
Het past ook goed bij gerechten met schelpdieren en wit vlees! Wakame kan aan brooddeeg
toegevoegd worden (max. 30% wakame). Dit geeft een zeer smaakvol resultaat en er hoeft
minder zout toegevoegd te worden. Omdat wakame zo mals is, is het een populair wier in de
keuken; enkele minuten koken is voldoende.



Zeespaghetti: is een teer zout bruinwier, dat door zijn lange slanke vorm op spaghetti lijkt.
Het is rijk aan vitamine C en uitstekend te combineren met vis, zeevruchten en groenten.
Kampioen om met te garneren en voor bij een gemengde salade! Ideaal bedje om vis of wit
vlees op te serveren. Bereiden als sperziebonen.



Zeesla: is een groen, soepel zeewier, met een vrij sterke, zurige smaak. Zeesla moet je
vooral vers eten, want dan komt de krachtige, frisse smaak goed tot zijn recht in salades.
Fijn gehakt of gesnipperd is zeesla een pittige smaakmaker in soepen of vinaigrettes. De
bladeren kun je ook gebruiken als “wrap” voor een vishapje, of als decoratie.
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Wild of gekweekt?
Zeewier tref je aan in en bij alle zeeën en oceanen. Een van de weinige vereisten die zeewier stelt is een harde ondergrond om
zich aan te hechten. De meeste wieren in Europa komen voor in Noorwegen, Ierland, Groot-Brittannië en aan de Atlantische
kusten van Frankrijk, Spanje en Portugal.
In Nederland bestaan alleen kunstmatige rotskusten in de vorm van de
dijken, strekdammen en havenhoofden. Vooral in het deltagebied is een rijke
wierflora aanwezig. Voorwaarde is dat de dijken zijn opgebouwd uit ruwe
steensoorten. Gietasfalt en basalt raken maar moeilijk begroeid. Op pontons
in havens, in kanalen met zout water en in zoutwatergebieden waar geen
getijde-werking bestaat, zoals de Grevelingen, komen ook wieren voor. Men
treft er over het algemeen dezelfde soorten aan als in getijdengebieden
maar wel in andere verhoudingen.
Zandkusten zijn niet geschikt voor de ontwikkeling van wieren. Het zand is teveel in beweging en biedt daardoor geen houvast.
Alleen op wadplaten met geringe stroming kunnen soorten als zeesla en darmwier voorkomen. Op kwelders komen enkele
wiersoorten voor die speciaal aan dit milieu gebonden zijn, zoals schorpioenwier.
Niet alle vastzittende wieren zijn inheems. Het Japans bessenwier is een
voorbeeld van een soort die van ver is gekomen, maar in Nederland goed gedijt.
Bij harde wind of ijsgang kunnen zeewieren van hun ondergrond worden
losgetrokken. Op de Nederlandse kust spoelen niet alleen wieren aan die elders
op onze kust groeiden.
Ook wieren die aan andere kusten los raken kunnen hier terecht komen. Zo
spoelt zeespaghetti (riemwier) regelmatig aan op het strand, maar groeit het
niet in Nederland. Veel wieren die op het strand liggen, zijn afkomstig van de
Franse, Engelse of Noorse kust en hebben een maandenlange zeereis achter de
rug.
Zeewier wordt al heel lang geconsumeerd en tot de late middeleeuwen werd zeewier vooral in het wild verzameld. Daarna
startte men in Japan met de eerste teelt van zeewier. Bij het plaatsen van hekken voor visvangst werd ontdekt dat zo ook
wieren, die zich aan de hekken hechtten, makkelijk konden worden verkregen. Japan, China en Korea specialiseerden zich in de
verbouw van zeewier en naarmate de vraag naar zeewier toenam, werd de teelt ook steeds intensiever met alle gevolgen van
dien voor de natuur.
Kennis van het wier en de leefomgeving is essentieel om de teelt in goede
banen te leiden. De steeds groter wordende belangstelling voor zeewier
kan er voor zorgen dat men gebruik gaat maken van grote kweekbassins op
het land en misschien zelfs van reactoren waarin met genetische
modificatie en onder kunstmatige omstandigheden op efficiënte en
economische wijze zeewier verbouwd gaat worden. In Europa zijn het
vooral Noorwegen en Frankrijk waar veel zeewier wordt geteeld.
Ongeveer 60% van de totale zeewierproductie wordt verbouwd, de rest in
het wild geoogst. Bruin zeewier is de meest geteelde wiersoort (ca. 70%).
Wanneer zeewieren op ethische wijze en van ongerepte kustwateren
worden geoogst, is er geen probleem met vervuiling.
Verantwoorde bedrijven die zeewier oogsten, testen hun producten regelmatig om de zuiverheid ervan te kunnen garanderen.
In de Oosterschelde in Zeeland beschikt men vanaf het begin van 2011 over een testlocatie voor de zeewierteelt. Deze ligt op
Schouwen-Duiveland.
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Wist je dat?
 Sargassum zeewier is nergens aan vastgegroeid, maar drijft vrij in het zeewater. De grote massa’s wier, drijvend op het oppervlak van het zeewater,
verschaffen een ongekende omgeving voor speciale soorten van zeeleven. Alle palingen worden in de Sargasso-zee geboren.
 Het Monterey Bay Aquarium in de VS kan bogen op de eerste succesvolle aquarium tentoonstelling van een levende gemeenschap van reuzenkelp. De
tentoonstellingstank is ca. 10 meter lang, open voor lucht en zonlicht, en bevat in totaal ongeveer 90.000 liter zeewater.
 Kelp bevat meer vitaminen, mineralen en sporenelementen dan welk andere voedingssoort op aarde.
 Suikerwier (Laminaria latissima) werd vroeger ‘armeluis weerglas’ genoemd. De bladeren van dit wier werden aan de muur gehangen. Als de bladeren droog en
broos waren, dan wees dit op droog weer voor de komende dagen. Als ze zacht werden, hing er vocht in de lucht en dus was er een grote kans op regen.
 Wakame, of ‘jong meisje’ in het Japans, werd vernoemd naar de lenige jonge oogsters van dit wier als ook naar de gracieuze manier waarop deze zeeplant in de
oceaan groeit.
 Ooit werd dulse gedroogd en als tabak of snuiftabak gebruikt door de inheemse kustbewoners van Canada en IJsland.
 De inheemse bevolking van de Andes haalde zeewier bij Indianen die aan de kust woonden en droegen het in kleine zakjes om hun nek. Zij vonden dat erg
belangrijk en aten dagelijks kleine hoeveel-heden om hun buitengewoon goede gezondheid te behouden.
 De Grieken en Romeinen bonden de wonden en brandwonden van soldaten en zeelieden af met rauw zeewier of met een gelei gemaakt van zeewier.
 Om hun tanden schoner en sterker te maken kauwden Schotse kin-deren vroeger op de stengels van het zeewier Laminaria digitata. Dit wordt tegenwoordig vaak
gebruikt om botten te versterken.
 Zeewierwijn, gemaakt van druiven en blaaswier (Fucus vesiculosus), stond ooit bekend om zijn geneeskrachtige eigenschappen en werd geprezen als geneesmiddel
bij aandoeningen van de gewrichten en botten.
 Gedurende perioden van acute blootstelling aan bestraling, bijvoor-beeld tijdens een ongeluk bij een kerncentrale, adviseren sommige deskundigen viermaal
daags twee eetlepels alginaat in te nemen om de absorptie en schadelijke gevolgen van bestraling tegen te gaan.

Tuinkalender voor oktober

Juist in de herfst is er genoeg te doen in de tuin, die voorbereid moet worden op onstuimig weer.



Gazon
 Omdat de bodemtemperatuur nu nog een stuk hoger is dan in het vroege voorjaar, kun je het
gazon nog prima maaien. Binnen enkele weken heb je een mooie grasmat.
 Nu het stilaan kouder wordt, is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Je kunt
er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming
ontstaat veel sneller bij lang gras.
Grasmaaisel kun je tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het
gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een
viltachtig laagje krijgt.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver
 Als je een vijver hebt, kan deze vervuilen door het vallende blad. Je kunt dit
voorkomen door een net over het water te spannen.
 Het koude water zorgt ervoor dat de visssen zich dieper in de vijver ophouden. Je
kunt de vissen voeren zolang de watertemperatuur nog boven de 5 °C is.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Meer kijken:

Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

Beplanting
 De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad
nog niet afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan.
 De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn de asters. Ze geven de borders in het
late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in volle bloei planten. Hoge
soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet.
 Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus genoeg te doen met het
planten van bollen. Maar niet alleen in de tuin kun je met bollen aan de slag, ook is het
leuk om vroegtijdig de bloei in huis te halen.
 Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel deze voordat de vogels of de insecten er
mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn trouwens ideale benodigdheden voor de bloemschikliefhebber.
 Blijf beplanting water geven, het kan behoorlijk droog weer zijn in oktober.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
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Snoeien
 Deze maand kun je uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de composthoop gooien.
 Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De snoeiwonden helen in deze periode sneller en je voorkomt bloeden
van de bomen.
 Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit de
grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot volgend
jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant.
 Stamrozen met een zware kroon kunnen nu tot de helft ingekort worden. Dit voorkomt het
breken van takken tijdens storm.
 Knip de uitgebloeide bloemen weg bij de rozen. Rozen bloeien met zacht weer namelijk nog wel
even door.
 Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook al is het nu geen snoeitijd, de
uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden..
Lees meer over snoeien
Overige
 Als extra decoratie kun je vorstbestendige bloembakken vullen met winterharde planten.
 Scharnierende delen van je tuinmeubelen kunnen tijdens de winter verslechten omdat ze een langere periode niet gebruikt
zullen worden. Vet deze delen in voordat ze de berging in gaan.
 Sierappeltjes, zoals Malus 'Golden Hornet' hangen nu vol vruchtjes. Deze staan erg leuk als decoratie en blijven lange tijd
stevig. Vaak blijven ze mooi tot aan de feestdagen.
 Katten zijn nogal dol op braakliggende lapjes grond. Als je bollen in jouw tuin hebt geplant,
kun je het beste gaas over de desbetreffende plekken plaatsen.

Moestuinkalender voor oktober

Meer kijken:

De weersveranderingen in oktober zijn heel groot. Lichte warme dagen kunnen
aanvoelen alsof de nazomer gewoon doorgaat, en dan plotseling laat koning winter weten
dat hij onderweg is. De nachtvorsten betekenen het einde voor gevoelige gewassen. Het
is gelukkig niet allemaal treurnis in de tuin. De grond is nog warm en je kunt
winterbladgroenten uit de trays buiten planten en ze zelfs nog direct ter plekke zaaien.
Het is ook zeker de moeite om waard om met groenbemester te experimenteren.
Beschermen tegen koude
 Je kunt cloches gebruiken om wintersla te beschermen als het kouder wordt.
 Gebruik cloches over zaaiplekken om regen weg te houden en de grond wat op te warmen.













Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten
 Pluk alle hele trossen met alle vruchten die er nog aan zitten en leg ze binnen of in de kas om te rijpen.
Opruimen
 Het bovenste deel van pronkboonplanten is uitstekend materiaal voor de composthoop. De wortels kun je in de grond laten
om ze later onder te spitten. Deze brengen stikstof in de grond.
Preimotten uit de moestuin
 De motten worden weer actief en het is nu de hoogste tijd om prei te beschermen tegen deze ongewenste
moestuinbewoner. Het zijn de rupsen van de preimot die gangen vreten in het loof en zich een weg banen tot diep in het
witte gedeelte van de prei. Door de verwonding die hierdoor wordt aangebracht, hebben schimmels en bacteriën vrij spel
waardoor rotting kan optreden. Wanneer deze parasiet niet bestreden wordt, heb je kans dat je een deel van je oogst
verloren ziet gaan.
Zie ook: Alles over de moestuin
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Vleesch noch visch
De amfibieën (Amphibia) vormen een klasse van koudbloedige dieren. De naam amfibie is afgeleid
van het Griekse Amphi-bios, wat "dubbel-levend" betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van
amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven. Tot de amfibieën behoren de
kikkers en padden (Anura), de salamanders (Caudata) en de wormsalamanders (Gymnophiona). In
totaal zijn er circa 6.470 beschreven soorten, waarvan ruim 5.700 tot de kikkers en padden
behoren, ruim 570 tot de salamanders en ongeveer 170 tot de wormsalamanders.
Kenmerken
Kikkers hebben een peervormig lichaam, een stompe kop, zeer brede bek en altijd vier poten. De kikkers hebben sterk
gespierde en lange achterpoten, die bij veel soorten dienen om grote afstanden te springen. Alle kikker- en paddensoorten,
ook zij die amper kunnen springen, zijn daarnaast vaak redelijke zwemmers dankzij de krachtige achterpoten. De meer
waterbewonende soorten hebben zwemvliezen tussen de tenen om beter te zwemmen.
Salamanders hebben een langgerekt lichaam en een lange staart. Er zijn enkele salamandersoorten die slechts twee poten
hebben. Wormsalamanders lijken op grote wormen en hebben helemaal geen functionele poten meer. Salamanders drukken
juist de pootjes tegen het lichaam, maken kronkelende bewegingen met het lijf en gebruiken voornamelijk de staart bij het
zwemmen.

Huid
In het water levende amfibieën hebben een water- en zuurstofdoorlatende huid, die daarom zeer dun is. Toch hebben vele
amfibieën, zowel salamanders als kikkers, aanpassingen om in koelere gebieden een winterslaap te houden. De huid wordt dan
droger en meer waterafstotend waardoor ze langere tijd op het land onder stenen of in holletjes kunnen verblijven.
Een typisch kenmerk van alle amfibieën is dat de huid vele klieren bevat. Deze hebben
voornamelijk een slijmvormende functie, daarnaast produceren alle amfibieën
gifstoffen of andere irriterende substanties middels vaak duidelijk zichtbare klieren
op de kop achter het oog, die paratoïden worden genoemd. Veel Europese kikkers
hebben twee duidelijk zichtbare huidplooien aan weerszijden van de rug, de
dorsolaterale lijsten. Veel soorten kikkers en salamanders en met name de padden
hebben vele kleine, wratachtige bobbeltjes op de rug, die eveneens een klierfunctie
hebben.
Amfibieën moeten net als reptielen regelmatig vervellen, maar doen dit meestal 's
nachts en binnen korte tijd waardoor dit maar zelden wordt waargenomen. Het
vervellen is een intensieve bezigheid en veel amfibieën sperren de bek wijd open, maken
kronkelende bewegingen met het lichaam, blazen zich op of schuren langs voorwerpen
om de huid te laten scheuren. De huid is vliesachtig en doorzichtig en wordt meestal
opgegeten.
Spierstelsel
Ondanks dat veel amfibieën nogal sloom overkomen, hebben ze een
goed ontwikkeld spierenstelsel, waarmee salamanders bijvoorbeeld
snel weg kunnen schieten onder water door krachtige kronkelende
bewegingen te maken met het lichaam. Sommige kikkers kunnen
relatief grote afstanden afleggen met hun achterpoten; gravende
soorten zoals de knoflookpad zijn in staat zich razendsnel in te
graven. De rugstreeppad is ook uitgesproken snel en loopt met korte
muisachtige sprintjes. 's Nachts kan deze soort zich over flinke
afstanden verplaatsen.
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Driftkikkers

Om te achterhalen wanneer emoties zijn ontstaan, hebben onderzoekers
onderzocht welke dieren wel emoties hebben en welke dieren niet.
Daaruit blijkt dat amfibieën waarschijnlijk geen emoties hebben. Een
driftkikker lijkt dus helemaal niet te bestaan.
Als wetenschappers emoties willen onderzoeken is het belangrijk om te
weten wat emoties precies zijn. Volgens gedragswetenschappers is de
definitie van emotie: “elke mentale ervaring met een hoge intensiteit”.
Verdriet en blijdschap vallen hieronder, maar deze emoties zijn erg
lastig te onderzoeken. De eerst ontstane emotie is angst. Aangezien dit
de meest basale emotie is, blijkt dat andere emoties niet voelbaar zijn
indien een organisme ook geen angst voelt. Vandaar dat bij onderzoek
naar de oorsprong van emoties, wetenschappers de meest basale emotie
bekijken: angst.

Ademhaling
Amfibieën ademen niet met behulp van het middenrif en de ribben
vullen de longen door middel van keelademhaling. Als de longen nog
leeg zijn wordt eerst de verbinding tussen longen en keelholte (de
glottis) gesloten, de neusgaten gaan open en de bodem van de keel
wordt naar beneden gebracht zodat de keelholte en bek zich vullen
met lucht. Daarna sluiten de neusgaten, de glottis opent zich en de
longen worden gevuld. Door spierwerking in het lichaam wordt de
lucht weer de keelholte ingepompt. De neusgaten openen zich en de
mondbodem wordt omhoog gebracht. Daarna herhaalt het proces
zich weer. Ook reptielen maken in meer of minder mate gebruik van
deze ademwijze.
Amfibieën ademen zowel door longen als door de huid, de verhouding
verschilt sterk per groep of zelfs soort. Longloze salamanders
hebben bijvoorbeeld geen longen en ademen door de huid. Een ander
uiterste is de klauwkikker, die nooit op het land komt en altijd onder
water leeft, deze soort heeft rijen zuurstofopnemende cellen op de
flanken. Omdat het een kikker is, moet worden geademd aan de
oppervlakte, maar deze aanpassing stelt het dier in staat de
frequentie te verminderen.

Elginerpeton

Ichthyostega

Aïstopoda

Nectridea

Angst zetelt in het zogenaamde angstcentrum. Dit angstcentrum ligt in
een bepaald deel van de hersenen, genaamd de amygdala. De amygdala is
een amandelvormige kern van neuronen die verbanden legt tussen
informatie van verschillende zintuigen en negatieve associaties opslaat.
Naarmate dieren zich hoger op de evolutieladder bevinden, wordt dit
deel van het brein ingewikkelder. Bij amfibieën lijkt de benodigde
hersenstructuur voor basale emoties (het angstcentrum) al wel aanwezig,
maar deze lijkt echter nog niet voldoende ontwikkeld te zijn.
Om angst te onderzoeken deden wetenschappers een experiment waarbij
gekeken werd of het oppakken en terugzetten van dieren een verhoogde
hartslag veroorzaakt. Er wordt dan een proces in gang gezet: eerst
nemen de zingtuigen het oppakken waar, de hersenen verwerken deze
informatie en ten slotte reageert het lichaam daarop door middel van
een verhoogde hartslag. Bij het onderzoek reageerden amfibieën niet
met een verhoogde hartslag terwijl organismen hoger in de
evolutieladder dit wel deden. Amfibieën lijken dus echte ‘koele kikkers’
te zijn.
Ondanks dat amfibieën niet reageren op oppakken en een minder
complexe hersenstructuur hebben, is er wel een verhoogde hartslag
geconstateerd als het gaat om de aanwezigheid van een roofdier. Het is
mogelijk dat bij amfibieën emoties alleen aantoonbaar zijn in situaties
die direct bijdragen aan de overleving van het dier. Angst lijkt dus toch
voor te komen bij amfibieën, maar alleen in de meest basale vorm.

Evolutie van de amfibieën
Amfibieën ontstonden vermoedelijk ongeveer 350 miljoen jaar geleden uit
bepaalde vissen. Algemeen worden de Rhipidistia gezien als de voorouders van
de amfibieën. Fossielen van de Rhipidistia zijn algemeen in het Midden-Devoon,
de eerste fossielen van amfibieën verschijnen in het Laat-Devoon. Er zijn
helaas nog geen overgangsfossielen gevonden uit de tussenliggende 30 miljoen
jaar. De oudste ontdekte amfibie, althans tot op heden, is Elginerpeton
gevonden in Schotland uit het laat Devoon en is ongeveer 368 miljoen jaar oud.
Ook Ichthyostega is afkomstig uit het laat Devoon maar werd gevonden in
Groenland en is 363 miljoen jaar oud. Later in het Paleozoïcum kregen de
amfibieën een grotere diversiteit. Zo kwamen er pootloze, zwemmende vormen
(Aïstopoda) en bizarre gehoornde vormen (Nectridea). Deze eerste amfibieën
worden verondersteld zich te hebben ontwikkeld uit benige vissen uit de klasse
Osteichthyes, die een grote verspreiding kenden tijdens de opkomst van de
amfibieën. Er is echter nog geen consensus of de amfibieën zijn ontstaan uit
bijvoorbeeld de longvissen, waarmee ze enige gelijkenis vertonen, van de
straalvinnigen of van een andere familie.

Rhipidistia en amfibieën hebben een
aantal morfologische kenmerken
gemeenschappelijk:
 De bouw van de schedel is
Rhipidistia
vergelijkbaar.
 De amfibische ledematen kunnen worden afgeleid van de vinnen van deze
vis.
 Rhipidistia leefden in ondiep zoet water, en hadden vrijwel zeker longen.
 De bouw van de tanden van Rhipidistia en de vroege amfibieën
(Labyrinthodonta) is gelijk. Zo'n tand wordt een labyrinthodont genoemd.
 Rhipidistia zijn de enige vissen die een opening naar de neusgaten in de
mond hebben, deze eigenschap wordt bij alle Tetrapoda teruggevonden.
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Voortplanting
Bij salamanders is er meestal sprake van inwendige bevruchting. Het mannetje zet na een
baltsritueel een pakketje zaadcellen (spermatofoor) af, dat door de cloaca van het vrouwtje
wordt opgenomen.
Bij landsalamanders vindt de bevruchting plaats in de eileider, bij watersalamanders in de
cloacaholte. Bij landsalamanders als de vuursalamander ontwikkelen de larven zich al vrij ver
in het moederlichaam. In maart worden de larven geworpen in bospoeltjes of beekjes.
De vrouwtjes van inheemse watersalamanders vouwen de eitjes één voor één tussen blaadjes van waterplanten. De
salamanderlarven behouden nog lange tijd hun uitwendige kieuwen en hebben een langgerekt lichaam en een flinke bek. Ze eten
kleine dierlijke prooien zoals watervlooien. Als ze wat groter worden eten ze ook diertjes als muggenlarven en andere
aquatiele insectenlarven.
Bij salamanders komt nogal eens neotenie voor, dit betekent dat de metamorfose
gedeeltelijk of vertraagd is, of in het geheel niet optreedt. Gedeeltelijke metamorfose is
erfelijk gereguleerd vindt plaats bij de grottenolm, waarbij de uitwendige kieuwen wel
behouden blijven, maar de voortplantingsorganen zich wel ontwikkelen. Totale neotenie kan
optreden in voedselarm water bij jodiumgebrek. In vergelijking met de kikkers is er bij de
salamanders een veel geleidelijkere ontwikkeling, zodat de term metamorfose niet zo goed
op zijn plaats is.
Veel kikkers en padden kennen een amplexus; een urenlange tot soms wekenlange
omstrengeling van een koppeltje. Het vrouwtje zit onderop en het mannetje, dat vaak veel
kleiner blijft, bovenop. Als het vrouwtje eitjes afzet, bevrucht het mannetje deze met zijn
sperma. Bij alle kikkers en padden is er sprake van uitwendige bevruchting.
Kikkers zijn over het algemeen landdieren, maar ze zijn voor hun voortplanting in meer of
mindere mate van water afhankelijk. De eitjes van kikkers en padden worden niet zelden in
grote groepen afgezet (kikkerdril) en hebben nooit een harde schaal maar een geleiachtig
omhulsel. De eieren van kikkers worden in de regel in water afgezet.
Bij het uitkomen hebben ze een visachtig uiterlijk met uitwendige kieuwen, die al
snel verdwijnen. Ze hebben een kort bol lichaam met een kleine kop en een hoge,
afgeplatte staartvin. Ze hebben een kleine bek met rasptandjes waarmee ze hun
voedsel kunnen afschrapen. Hun lange spiraalvormige darm stelt ze in staat om
plantaardig voedsel en detritus te verteren.
Ze gaan al snel over op longademhaling, wat ze in staat stelt in enorme dichtheden
in kleine poeltjes op te groeien. De larven groeien dan eerst enkele weken of maanden door tot een bepaald formaat. Dan begint een metamorfose van enkele dagen,
waarbij de staart verdwijnt, de kop en de bek groter worden en er ook voorpootjes
worden gevormd. Voor de metamorfose is schildklierhormoon noodzakelijk.
De diertjes eten na de metamorfose alleen nog maar kleine levende diertjes.
Bij sommige soorten kikkers en padden is er sprake van broedzorg. De larven en jonge exemplaren van de pipa leven van en in
holtes in de huid van het moederdier. In Australië leefde tot voor kort een familie van kikkers (Rheobatrachidae of
maagbroeders) waarvan de larven zich in de maag van de moeder tot jonge kikkertjes ontwikkelden. Deze kikkers zijn al sinds
1985 niet meer waargenomen. Er zijn op dit continent ook kikkers die de larven in heupbuidels van het mannetje laten
ontwikkelen.
Bij de inheemse vroedmeesterpad neemt het mannetje de eieren nog een tijd lang
mee als een snoer gewikkeld om de achterpoten.
Bepaalde kikkers en salamanders (sommige schuimnestboomkikkers en alle
grottensalamanders) kennen geen aquatisch larvestadium, ze leggen de eitjes op een
vochtige plek en als deze uitkomen, kruipen er direct respectievelijk kleine kikkers of
salamanders uit het ei.
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Bij de amfibieën is hybridisatie vrij normaal, dit geldt voor zowel kikkers als voor de salamanders. Enkele soorten bestaan
volledig uit vrouwtjes, die zich maagdelijk voortplanten (parthenogenese). Dit heeft al tot veel vergissingen en onduidelijkheid
geleid bij de indeling van sommige amfibieën. Vooral groene kikkers kennen veel hybriden, die zelf ook weer vruchtbaar zijn.
De vinpootsalamander en de kleine watersalamander kunnen ook hybridiseren, maar de nakomelingen zijn waarschijnlijk niet
vruchtbaar.

Levenswijze
Net als reptielen zijn amfibieën koudbloedige dieren. Hun lichaamstemperatuur is dus niet constant, maar afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Bijgevolg kunnen ze niet goed functioneren als het te koud is, ze worden dan te langzaam. Veel
amfibieën hebben een ideale temperatuur en als het warmer wordt raken ze al snel oververhit, ze hebben een veel grotere
tolerantie voor kou dan voor warmte. Veel grottensalamanders leven in wateren van 5 tot 10 graden Celsius en overleven
kamertemperatuur (24 graden Celsius) niet lang.
Een aantal soorten kikkers heeft stoffen in het bloed die ze beschermen tegen vorst van
enkele graden onder nul. De Amerikaanse soort Rana sylvatica kan zelfs volledig bevriezen
en toch overleven en ontwaken in de lente. Veel amfibieën die in koelere gebieden leven
zoeken in de winter naar beschutte plekken en houden een weken- tot maandenlange
winterslaap. Vaak overwinteren amfibieën in de winter ook onder water. In heel warme
streken houden veel soorten juist in de zomer een rustperiode, vaak door zich in te graven
in de bodem of in de modder, wachtend op vochtige tijden, dit wordt aestivatie genoemd.
Voor alle amfibieën die op het land leven geldt dan ook dat ze maar korte tijd in een droge
omgeving kunnen leven. In de praktijk blijven ze in de omgeving van oppervlaktewater zoals
de groene kikkers, of ze blijven overdag op plekken met een vochtig microklimaat (bruine
kikker).
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Bescherming
Amfibieën hebben vrijwel allemaal met elkaar gemeen dat ze in aantal en verspreidingsgebied achteruitgaan. Dit heeft
verschillende redenen:
 De verandering van het leefgebied zorgt voor habitat-destructie. Doordat voor veel
soorten twee habitats nodig zijn vinden er migraties plaats van het ene naar het
andere leefgebied. Zowel het leefgebied op het land als het leefgebied in het water
zijn essentieel voor de soort, zodat zowel cultivering van het land als het verdwijnen
van de voortplantingswaters funest is. Ook kan tijdens de migratie over
verkeerswegen een flinke slachting worden aangericht.
 Ziekten; de huidziekte veroorzaakt door de schimmel Batrachothrychium
dendrobatidis, waarschijnlijk verspreid door klauwkikkers, is verantwoordelijk voor
een grote wereldwijde achteruitgang van kikkers.
 Milieuvervuiling speelt vaak ook een grote rol. Het kan gaan om toxische stoffen,
verzuring van voortplantingswateren waardoor prooidieren verdwijnen en eieren
verschimmelen Ook verdroging en vermesting zijn een oorzaak waardoor terreinen
teveel verruigen.
 UV-straling. Sommige kikkers zonnen veel en vaak. Door het gat in de ozonlaag is het
mogelijk dat ze teveel blootgesteld worden aan schadelijke straling.
Er zijn ook wel soorten die juist baat hebben bij de cultivering van het landschap, zoals dieren die zich meer thuisvoelen in
rijstvelden, plantages en wijngaarden. Voorbeeldsoorten zijn sommige kikkers die zich prima thuisvoelen in bananenplantages,
zoals de banaanrietkikker. Steeds meer soorten die ooit zijn beschreven zijn tegenwoordig al lange tijd niet meer
waargenomen, zoals de Palestijnse kikker. De gehele kikkerfamilie van de maagbroeders (Rheobatrachidae) is al geheel
uitgestorven.
Amfibieën in Nederland en België
De meeste amfibieën leven in tropische gebieden. Er zijn echter ook een aantal soorten die in meer gematigde gebieden als
westelijk Europa voorkomen. Onderstaand een lijst van amfibieën die voorkomen in Nederland en België.
Kikkers:
 Bruine kikker (Rana temporaria)
 Meerkikker (Pelophylax ridibundus)
 Eetbare groene kikker of Bastaardkikker (Pelophylax esculenta)
 Heikikker (Rana arvalis)
 Poelkikker (Pelophylax lessonae)
 Boomkikker (Hyla arborea)
 Gewone pad (Bufo bufo)
 Rugstreeppad (Bufo calamita)
 Knoflookpad (Pelobates fuscus)
 Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)
Salamanders:
 Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris)
 Vuursalamander (Salamandra salamandra)
 Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris)
 Kamsalamander (Triturus cristatus)
 vinpootsalamander of Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus)

47

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk
geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in
je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van
Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
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