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De stikstof kringloop, daarmee heeft de natuur het mooi voor elkaar. Een perfecte balans tussen 
consumeren en produceren. Iedereen weet er inmiddels 
van vissen komt ammoniak. Ammoniak wordt 
door bacteriën omgezet in nitriet, nitriet wordt 
weer omgezet in nitraat. Nitraat is voeding voor 
de planten en vissen eten weer van de planten 
(of de kleine dieren die van planten leven).
   

 

En wij? Wij denken dat we de natuur wel 
Gemiddeld 15m3 water, 10 tot 20 vissen en een (te)klein filter. De verhouding hierbij is totaal uit 
balans… Ik heb op Google proberen op te zoeken hoeveel m
beschikking heeft. Het antwoord heb ik niet kunnen vinden. Dat dit wel
zijn, verbaast mij niets. In al dat water leven ook 
blijft. De hoeveelheid waterplanten is vele malen groter dan een gemiddel

Was het een trend, was het in de mode 
of zagen we in het begin alleen de voordelen?

Als wij denken met een plantenfilter de laatste stap in de stikstof kringloop te
hebben wij het mis. Naar verhouding wordt er teveel nitraat geproduceerd om dit alleen met een 
plantenfilter (van gemiddelde omvang) 
afvalstoffen en zo blijft de vijver in balans en d
plantenfilter kan hier wel aan bijdragen
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Er kleven mijn inziens wel risico’s aan een plantenfilter. Men moet alert zijn op vervuiling. Er blijft 
makkelijk vuil achter in het plantenfilter, wat daarmee kan zorgen voor een bron van (foute) 
bacterien, welke de gezondheid van onze Koi kunnen aantasten.  Daarnaast trekken de planten 
allerlij dieren aan, sommige zeer welkom andere wat minder. Als u hier meer over wilt weten, zoek 
dan eens terug naar de andere artikelen over het plantenfilter. In dit artikel wil ik juist eens naar de 
schoonheid ervan kijken.  

 

 

In mijn plantenfilter stonden veel verschillende planten, planten gekozen om hun schoonheid en niet 
zozeer om hun groeikracht. Snel groeiende planten of planten die in de volle zon staan gebruiken 
meer voedingstoffen en halen daarmee vanzelf meer van ‘ons’ afval uit het water. Om eerlijk te zijn, 
in mijn eigen vijver heb ik het plantenfilter na de laatste verbouwing niet meer aangesloten op de 
filterlijn. Daarom kan ik dus niet meer spreken over een plantenfilter, maar over een los vijvertje, 
alleen voor waterplanten. 
  



Planten 
Om inspiratie op te doen over verschillende 
planten rond een vijver heb ik de Botanische 
tuin in Oslo bezocht. In deze tuin is een 
prachtige beek aangelegd. Daarnaast groeien 
de meest prachtige planten die wel van natte 
voetjes houden. Mijn bezoek was na twee 
weken van zeer warm weer in Oslo, waardoor 
niet alle planten meer zo mooi stonden te 
bloeien. Dat was echter geen rede om de 
foto’s niet met u te delen. 
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De waterlelie is niet echt een plantenfilter plant, maar is wel een 
harde groeier die in veel verschillende kleuren te vinden is. Staat 
deze in de vijver dan slopen de koi hem vaak. Kies er daarom 
voor om de plant in een (al dan niet drijvende) mand te planten. 

Foto P2 

 

De Akelei is ook in veel kleurvariateiten te verkrijgen. Ondanks 
dat deze plant de giftige stof alkaloïden bevat, zijn er geen 
gevallen van vergiftiging bij mensen of andere zoogdieren 
bekend. 

Foto P3 

 

Tijm, met zijn aromatische geur een sterk ruikende. Tijm is niet 
echt geschikt om in het water te planten, maar zou het op de 
rand van zone 1 en 2 uitstekend doen. 

Foto P4 

 

De Moeraslathyrus is een vaste plant uit de vochtige plaatsen in 
de bergen van Eurazië en Noord-Amerika. De bloemen zijn er in 
verschillende blauwe of violette tinten. 
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De Gele monnikskap is een lang, meerjarig kruid. Het groeit in 
graslanden, steengroeven, berkenbossen en in noordelijke 
sparrenbossen in de laaglanden. 
De plant is door de vorm van het blad opvallend en anders. De 
plant is ook giftig en daarmee niet geschikt voor elke tuin.  
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Gele Zegge is een zeer zeldzame soort in ons land. Ze is vooral te 
vinden in min of meer kalkrijke hooilanden en dito natte 
loofbossen, van oudsher in de zuidelijke helft van ons land. 
Deze plant doet het goed in zone 1 en 2 van de vijver. 
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Vrouwenmantel verdraagt droogte slecht. Het zijn van 
oorsprong bijna allemaal bosplanten. De bloem is vrij simpel en 
niet echt opvallend. 

Foto P8 

 

Triosteum is een redelijk onbekende plant, maar voor mensen 
die van planten voor schaduwrijke plaatsen en plekken in de 
halfschaduw houden, eentje die ze moeten hebben. Verwant 
aan de Kamperfoelie en van oorsprong afkomstig uit China. De 
plant doet het goed in humusrijke, enigszins vochtige grond 
(zone 1). 
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Langs de sloten kan je de bloeiende Gewone dotterbloem 
aantreffen. Aan het hele uiterlijk, of habitus, van de plant zie je 
al meteen dat ze wel op boterbloemen lijkt maar er toch ook wel 
weer behoorlijk van afwijkt. 

Foto P10 

 

Bergzegge lijkt veel op de Gele zegge. Echter (in deze tuin) 
waren de grasstengels van de Bergzegge veel langer en maakte 
daarmee een mooie indruk hangend over een steen aan de rand 
van het water. 
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Bieslook, ik had er voorbij gelopen als de plant niet vol met 
hommels, bijen zweefvliegen en andere inecten zat. 
Op zich een leuke plant, waarvan u de stengels kunt eten / 
verwerken in gerechten. 
Bieslook staat het liefst in een natte bodem en in de 
halfschaduw. 

Foto P12 

 

De Iris is een musthave. Eidereen kent de gele variant, maar 
tegenwoordig zijn ze in verschillende kleuren te krijgen Geel, 
Blauw, Paars, Indigo en zelfs Wit heb ik al eens gezien. 
Qua blad zijn er groene, gele en bonte varianten. 
 
Na de bloei komen er zaadbessen in de plant, welke ik er zelf 
altijd uit haalt, waardoor de plant blijft groeien. 

Foto P13 

 
 

Gras is er tegenwoordig in verschillende kleuren. Blauw / 
geelbruin. Het hoeft niet persee in het plantenfilter staan, maar 
is zeker een aanwinst voor de tuin. 

 

Misschien heb ik zelf de deur op een kier gezet... Toch wil ik nog wel even benadrukken dat het 
natuurlijk niet de bedoeling is dat u met een hark naar de sloot gaat, daar verschillende 
waterplanten uit de blubber trekt en die in het plantenfilter poot. 
Spoel de planten minimaal even goed af, controleer ze op slakken en ander ongedierte, of bezoek 
een tuincentrum of dealer en koop daar de planten. 



Voor een plantenfilter zijn planten welke 
in zonde 2 en 3 kunnen staan het meest 
geschikt. Wees echter niet bang om 
planten die geadviseerd worden in 
andere zones bij de vijver te betrekken. 

 

 

 

 

 

 

  



Insecten 

Hetgeen me het meeste aantrekt aan een plantenfilter is dat het een onwijze aantrekkingskracht 
heeft op insecten. Libellen, vlinders en schaatsrijders zie je vaak. Maar ook salamanders, slakken, 
kikkers en padden komen er op af. Afhankelijk van de stroming zullen er ook muggen komen en 
andere insecten waar we juist niet zo blij mee zijn.  

 

 
De meeste insecten die in of rond de vijver en het plantenfilter komen leven zullen voor onze vissen 
geen probleem geven. Sterker nog, het is een natuurlijke voedselbron waar onze Koi graag van 
snoept. Niet te druk om maken is mijn advies.  
Let er wel op dat een bepaald soort niet de overhand neemt en een plaag in het filter of de vijver 
gaat vormen. 

 

Libelle / Waterjuffer 
De meeste zullen het met mij eens zijn dat een libelle of 
waterjuffer rond de vijver het ideale plaatje geeft. Een insect dat 
sierlijk rond vliegt. Libellen eten allerlei kleine en meestal 
vliegende insecten: muggen, vliegjes, motjes, enzovoorts. Soms 
vangen ze ook grotere insecten, zoals vlinders en elkaar... 
Libellenlarven eten onder water allerlei waterbeestjes die kleiner 
zijn dan zijzelf. Dit varieert van 

watervlooien tot kleine visjes. Een libellenlarve zal geen Koi eten, 
maar als ze de kans krijgen dan zullen ze zeker jongbroed pakken. 

 

  



Schaatsenrijder 
De schaatsenrijder is een wants. Het voedsel bestaat uit kleine dieren die in het water vallen en niet 
kunnen zwemmen. Voorbeelden zijn kleine kevertjes en vliegjes maar ook muggenpoppen. Men is 
vaak onterecht bang voor de gevolgen van een schaatsenrijder.   

 

 

 

 

 

Tot slot 
Waterplanten horen bij een vijver en verrijken de tuin. Planten in de vijver, zoals een waterlelie, 
zullen vaak niet overleven omdat (de meeste van) onze Koi er aan trekt en plukt en daarmee de 
plant gewoon uit de vijver slopen. Er zijn echter ook voorbeelden zat waarbij een begroeide 
vijverrand gewoon met rust wordt gelaten en het een prachtige overgang tussen water en land 
vormt.  
Het idee dat wij met een plantenfilter de stikstofkringloop compleet maken is kan alleen als we de 
verhouding aanpassen en veel meer ruimte geven aan de planten dan aan de vissen. Daardoor is het 
(meestal) niet haalbaar. Echter horen waterplanten bij een vijver. Waterplanten los van de vijver 
vormen daarmee een aanwinst voor de tuin. De insecten die aangetrokken worden maken het 
waterleven compleet. 


