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Intussen had ik ook besloten om de rand boven water in hetzelfde 
steen op te bouwen als de gevel van het huis. Dus gauw besteld 
en gelukkig was het op tijd binnen. Ondertussen kreeg ik een 
telefoontje van de vijverbouwer of we een nieuwe manier van kozijnen 
plaatsen willen met het raam helemaal aan de buitenzijde. Ja, dat 
willen we wel en het resultaat is fantastisch, vinden we. Een strakke 
muur met koi die ‘relaxen’ op de vensterbank. Voorstel van de 
bouwers was ook om te poedercoaten in RAL 9004, de kleur van de 
alukozijnen van het woonhuis. Dat heet nou meedenken, met een zeer 

DE BOUW VAN DE VIJVER VAN 
JOHN HUIZING - DEEL 2

Ik stap er bijna te snel overheen, maar dat metselen is echt een feest om naar te kijken. 
Voor je ogen knalt je droomvijver uit de grond. Door de best wel forse lengte van 13 meter en 
het gegeven dat hier de grondslag bestaat uit klei, had ik best zorgen over de stevigheid van 

de lange muren. De aannemer had dat ook en maakte dus de keuze om, naast zeer nauwkeurig 
uitgraven, heel secuur aan te vullen (mijn taak: kruien, stampen en inspoelen, dat kun je zelfs met 
linkerhanden), ook in elke metsellaag murfor te verwerken rondom. Vervolgens aan de lange zijde 

zonder raam, nog twee gaten gemaakt tot vijverbodem en daar nog een zwik betonblokken en 
cement tegenaan geplakt. Aan de kant van het huis is gekozen voor een puinverharding van 

40 centimeter om naar het gewenste peil te komen, zodat er ook een plavuis op schuimbeton 
gebruikt kon worden. De puinverharding heeft dus een dubbele werking, want er rusten nu ook 

ettelijke tonnen tegen de vijvermuur aan als tegendruk voor de waterdruk.

                       Tekst en foto’s: John Huizing

mooi eindresultaat tot gevolg!

We gaan voor een langjarig, onderhoudsvrij 
bestaan en dus heb ik ook gekozen voor 
drukleidingen. En dat zijn er ongemerkt best 
veel met vier bodemdrains, twee skimmers en 
twee retouren. Alles 110 millimeter voor die 
eerder genoemde goede flow, waarover later 
meer!

Aanbrengen Murfor Metselaars aan het werk
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Nu hoor ik de flowspecialisten onder de lezers 
al denken “die leidingen had ik anders gelegd”. 
Dat snap ik, dit is op mijn verzoek. Er komt 
ook nog straatwerk boven de leidingen en een 
houten terras en een grindbaan. 

Met deze manier van leggen komen de 
leidingen precies onder het grind te liggen, 
dus in geval van nood makkelijker benaderbaar 
en daarbij hou ik nog iets van tuin over waar 
de wortels van de planten ongebreideld 
kunnen groeien.

Ja, maar je wilde een optimale flow in het 
geheel. Dat klopt, maar deze concessie vind 
ik verantwoord. In het filterhuis komen twee 
pompen met een maximaal debiet van 40m3 
per stuk, dus 80 totaal (in theorie) en met een 
vijver van 50 kuub ga ik dat echt niet nodig 
hebben. 

De theorie om één keer per uur je vijverinhoud 
door het filter te pompen klopt, maar is wel 
afhankelijk van de omvang van je vijver en je 
visbestand. Bij een vijver tot 25 kuub zou ik het 
zeker één keer per uur door het filter willen 
met bijvoorbeeld 15 stevige koi. 

Bij een vijver van 100 kuub en 20 vissen is dat 
naar mijn mening onzin. Wel van belang is dat 
je de mogelijkheid hebt om op te schroeven 
als het dagenlang achtereen 30 graden is

Oh ja, en de flowfriend is betrouwbaar, maar kan uiteraard net als elke 
andere pomp stuk en moet dan gerepareerd worden, dus zijn er twee 
schuifkranen gemonteerd voor en achter zodat alles droog afgekoppeld 
kan worden. Meedenken wordt daarom erg gewaardeerd!

Om die reden ook twee amalgaam UV’s laten plaatsen rechtstreeks in 
de trommel. Het is nu een investering, maar het maakt het geheel straks 
wel flexibel. De nieuwe series tellen de branduren af en dus kun je het 
vervangen goed plannen. 

ERVARINGEN UIT HET VERLEDEN?
Ja, genoeg! De eerste is de enorme irritatie dat ik regelmatig 
kortsluiting in de filterput had met een klokpomp die te laat aanslaat 
en wat andere vochtissues met een filterput buiten. Dus nu heb ik 
alles dubbel gezekerd uitgevoerd en de elektricien gevraagd om een 
separate meterkast met drie groepen te plaatsen in de filterschuur. 

Twee groepen voor de filterinstallatie en één voor alles in de tuin. 
Op die manier hoop ik dat het uitvallen beperkt blijft tot een halve 

installatie en het geheel nooit tot stilstand komt! De toekomst zal 
het leren. Nu weet ik dat ik met domotica alles via mijn smartphone 
kan uitlezen en bedienen. Ik heb daar nu bewust nog niet voor 
gekozen. Mocht de betrouwbaarheid van het geheel te wensen over 
laten dan laat ik dat alsnog installeren, maar ik verwacht het zonder af 
te kunnen.

De eerste doelstelling was kortsluiting voorkomen, althans de al te 
vervelende gevolgen van kortsluiting vermijden. De tweede ervaring uit 
het verleden: zorg voor ruimte in je filterhuis. 

Niks geleerd dus, toen de leidingen naar binnen waren geleid in de 
schuur werd de uitdaging duidelijk. Na enig rekenwerk kwam het 
voorstel om het trommelfilter diagonaal in de schuur te plaatsen. Dat 
deed pijn, want dit was niet de opzet. 

Gelukkig staat de schuur een meter van de erfgrens verwijderd en 
ligt de vloer ter plaatse van het filter zo’n 35 centimeter onder het 
maaiveld, dus heb ik bedacht om de retourleidingen buiten de schuur 
en ondergronds aan te leggen, waarna ze voor het filter de schuur 
weer binnenkomen.  Het filter kon nu recht staan, maar de druppels 
kwamen daarna in nog grotere mate op het voorhoofd van de 

bouwers. Mikado met rauwe (dus harde) pvc-
spaghetti van 110 millimeter doorsnee. 

Het past uiteindelijk inclusief kranen in de 
toch te beperkte ruimte. Echt een eenvoudig 
advies: zorg voor ruimte rond je filter. Na vier 
keer bouwen was het toch weer te klein en 
daar werd ik echt nijdig van op mezelf!

Toen is het filter aangesloten, zijn de ramen 
geplaatst, werd de folielaag aangebracht en 
zijn de onderwaterlampen geplaatst. 

Opnieuw zo’n dag waar je heel blij van wordt 
als aan het eind de tuinslang erin gaat en 
de kraan open mag. Er is gekozen voor drie 
luchtpompen, één per spindrifter en ééntje 
voor het bewegend bed met 200 liter Helix. 

Ja, ook over die hoeveelheid kun je dagen 
discussiëren, maar hiermee ga ik starten en van 
daaruit optimaliseren.

leidingwerk 
buiten

flowfriends

aansturing flowfriends

stekkerblokken

leidingwerk binnen

plaatsen kozijnen
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UITDAGING
En dan vult zich de vijver en blijkt het 
trommelfilter een paar centimeter te hoog te 
staan. Balen, erg balen, maar toch het besluit 
genomen om alles te demonteren en te 
verlagen. 

Gelukkig nog even goed nagedacht met de 
mannen en bij het spelen met het toerental 

van de pompen zie je dat ze als ze op 66 procent draaien, ze het 
waterpeil tot wel 10 centimeter onder de goothoogte zuigen. 

Verlagen van het filter is dus niet de optie, want hoe diep wil je gaan? 
Het toerental en dus de centimeters verlaging door de aanzuigende 
werking van de pompen zal een aantal keer per jaar gaan wijzigen. 
Ik vind het belangrijk dat het water qua peil net mooi onder de 
bovenkant van de ramen in de vijver staat. Dus na enig overleg heb ik 
besloten om nog een doorvoer te maken onder het maaiveld met een 

overloop in de vijver 
die rechtstreeks 
op het riool loost. 
Niet de mooiste 
oplossing, wel een 
erg praktische!

Overigens ben ik 
toch wel verbaasd 
over dit verlagende 
effect door de 
pompen. Er gaat zes 
maal 110 millimeter 
het filter in, dus 
had ik verwacht dat 
toevoer en afvoer 
elkaar makkelijk 
kunnen evenaren.

VERVERSEN OF 
VERDUNNEN?
Uiteraard is 
verversen efficiënter 
dan verdunnen, maar 
soms moet je wat en 
gezien de gestrekte 
bouw van de vijver, 
de plaats van de 

toevoerleidingen 
en de plaats van de 
overloop denk ik 
dat de hier gekozen 
inrichting aardig 
dicht in de buurt 
komt van verversen. 

Middels een 
doseerunit laat ik 
elke dag de kraan 
een uurtje lopen 
om op die manier 
mijn gewenste 10% 
verversing per week 
te halen. “Practice 
what you preach”, 
zeggen we bij de 
Adviesgroep.

Inmiddels wonen 
we een paar weken 
in ons nieuwe huis 
en nu alles draait 
moeten we maar de 
moed verzamelen 
om de vissen te 
verhuizen. Ik ga over 
een afstand van 250 
meter verhuizen. 

Dat is dichtbij, maar met een koi van 87 centimeter onder de arm nog 
een takkeneind lopen. Dus waar heb je anders vrienden voor? 

De smartphone gepakt en mijn vrienden weer lastiggevallen. Mijn 
voorstel voor een opzetbare behandelbak op een aanhanger achter de 
auto werd afgeschoten als te risicovol. Het advies was een IBC-bak te 
kopen. Die vond ik met de bovenkant opengesneden, schoongemaakt 
en al, op drie kilometer afstand voor slechts 30 euro (daar wil je geen 
risico voor lopen met je vissies!). 

Dus heb ik een aanhanger geleend en de bak, na nogmaals twee keer 
schoonmaken, op de aanhanger en samen met mijn zoon de vissen 
gevangen en per vijf overgebracht naar de nieuwe vijver. 

Stapvoets rijdend en zelfs dat is met een verkeersdrempel toch nog 
spannend. Voor de zekerheid hebben we het verhuizen van de koi 
maar verdeeld over twee dagen en als je dan de volgende dag wakker 
wordt en alles zwemt nog, dan weet je dat de rest ook mee kan.

EERSTE RONDES
Mooi om te zien hoe ze dan uit de koisok hun nieuwe onderkomen 
inglijden, vervolgens groepsgewijs de eerste rondes ter verkenning 
zwemmen en pas na twee dagen voor het eerst voor het raam komen. 
Als je dan vanuit de keuken, de eethoek en vanaf de bank kunt zien dat 
alles mooi voor het raam zwemt, dan weet je dat elke euro toch goed 
besteed is. 

Ik wil iedereen die heeft meegedacht en/of meegewerkt erg bedanken 
voor alle hulp! De komende (winter)maanden wordt de tuin verder 
aangelegd, zodat we in het voorjaar van een volledig afgerond verhaal 
kunnen genieten!

folieaanleg

plaatsen 
onderwaterlichting

aanbrengen basalt
afwerking

verhuizing

eindresultaat >

koi voor het raam


