Waarom een vijver
Liefhebbers van de natuur die ook nog eens in het gelukkige bezit zijn
van een tuin, groot of klein, willen hierin vaak een waterpartij of vijver.
Het waarom is natuurlijk heel goed te begrijpen want water is leven
maar…er is een groot verschil tussen een waterpartij in de tuin of een
vijver. Het is maar net naar waar uw ideeën van uit gaan. Wilt u graag
een mooie natuurvijver met veel planten en misschien zelfs wel wat
kikkers, padden en salamanders. Een vijver waar ook libellen op af
komen en zo geïntegreerd in uw tuin dat ook vlinders en vogels zo’n
vijver kunnen waarderen. Of wilt u liever een vijver met vissen en dat
kan ook heel breed zijn. U kunt er voor kiezen om Koi karpers te
houden, met of zonder planten of gaan uw gedachten meer uit naar
kleinere soorten als bittervoorntjes, stekelbaarsjes of wilt u bijvoorbeeld
alleen maar goudvissen erin. Alles is mogelijk maar welke vorm u ook
kiest het waarom van een vijver zal tijdens deze lezing snel duidelijk
worden. Maar... hoe maak je nu een vijver in je tuin en doet u dat zelf of
laat u dit doen, ook hierbij is er weer van alles mogelijk. Van groot
belang is dat u voor u zelf eerst goed uitmaakt wat voor soort vijver u
wilt. Is de wens een echte natuurlijke waterpartij waarin je plant en dier
de gelegenheid geeft een biologischs evenwicht te vormen en waarin
de dieren zich veilig voelen. Of is de keuze gevallen op een vijver met
vissen als Koi of liever kleinere soorten als goudvissen en
stekelbaarsjes. Deze lezing probeert een overzicht te geven over hoe
men zo'n waterpartij of vijver maakt, welke planten er gebruikt kunnen
worden en waar die dan moeten komen te staan. Maken we ja of nee
een waterval, bedenk of die nodig is en zo ja dan moeten we ook een
pomp, met of zonder filter, aanschaffen. Op al deze vragen probeert de
spreker een antwoord te geven zonder dat hij zich daarbij ook maar
enigszins verbeeldt de wijsheid in pacht te hebben. Want ook voor het
maken van een vijver geldt namelijk dat het boekje 'zo moet het en dan
is het goed' nog steeds niet geschreven is en waarschijnlijk ook nooit
geschreven zal gaan worden. Toch zijn er best wel een aantal regeltjes
waaraan men zich zal moeten houden om tot een redelijk succes te
komen. Als wij die regeltjes nu een beetje volgen en daarbij vooral onze
eigen creatieve inslag niet vergeten dan ben ik er van overtuigd dat
deze lezing over ‘Waarom een vijver’ een bijdrage kan leveren aan het
bouwen van een vijver in eigen tuin. En ja dan is ook de vraag ‘Waarom
een Vijver’ snel beantwoord.

