
Natuurlijke regenwatervijver



Breng in twee rijen de hardhouten 
piketpaaltjes aan en bevestig 
hieraan de kunststof strip.

Natuurlijke regenwatervijver
Een natuurlijke regenwatervijver is een prima oplossing voor het opvangen van je regenwater. Het 
regenwater is niet van een constante kwaliteit en daarom voor niet alle vissen geschikt. Vissen in 
de vijver zijn wel belangrijk voor het schoon houden van de planten en bestrijding van muggen. 
Het regenwater kun je het beste infiltreren in de oeverzone van de vijver. Dan komen niet alle 
voedingstoffen in het vijverwater terecht. Als het hard regent fungeert de vijver als overloop. Als 
de waterstand in de vijver te laag is, kun je tijdelijk het regenwater wel rechtstreeks in de vijver laten lopen. 
Een natuurlijke regenwatervijver is leuk om te zien en is goed voor de flora en fauna. Deze vijver is 
ook eenvoudiger in aanleg en onderhoud. Uiteraard kun je ook nog kiezen uit tal van sierelementen en 
stromend water.

Aandachtspunten:
• Controleer voordat je je vijver gaat aanleggen de grondwaterstand. Is het grondwater te hoog dan 

bestaat er het risico op opdrijven van de vijverfolie.
• Regenwater is relatief zuur en voedselrijk qua samenstelling.*
• Check de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van de; breng indien 

nodig een alternatieve ontluchting aan (verwijzen naar het onderdeel ontluchting)
• Leg de vijver en oeverzone op voldoende afstand tot een kelder of kruipruimte, minimaal 2 meter.
• Breng een bladvanger aan in je regenpijp; deze is meer bedrijfszeker dan een bladvanger in de goot 

die snel dicht gaat zitten met vuil en bladeren.

Natuurlijke regenwatervijver

Maak een grondplan en 
paal de buitenkant van 

de vijver uit met paaltjes 
en/of lint.

Graaf de vijver 10 cm dieper uit dan 
de uiteindelijk gewenste diepte. 

Onder de vijver moet je namelijk nog 
10 cm grof zand of infiltratiezand 
aanbrengen.

Wat heb je nodig:
• Bladvanger
• Infiltratiezand onder de vijverfolie. 
• Eventueel beschermingsdoek (meestal niet 

nodig bij toepassing van infiltratiezand)
• Hardhouten piketten en kunststof strip
• EPDM rubberfolie

Gereedschappen:

• Goot of ondergrondse leiding met 
eventueel een infiltratieputje

• Vijverplanten en substraat
• Oeverplanten
• Afwerking vijverrand
• Sierelementen naar keuze
• Filter en circulatiepomp naar 

keuze

Bepaal de afmeting van de folie (lengte en 
breedte vermeerderen met 2 maal de diepte 
van de vijver en 1 meter extra voor de afwerking 
van de oever. Voorbeeld: vijver 4 x 2,5 meter, 80 
cm diep: afmeting folie 6,6 x 5,1 m2.

Breng de vijverfolie aan. Vijverfolie moet losjes 
op de bodem liggen, dus niet te strak 
aantrekken. 

Vul de vijver met leidingwater, voeg 
dan ook direct voedingstoffen 
voor de planten toe.

Werk het restant van 
de vijverfolie onder 
in de oeverzone.

Monteer in de regenpijp 
een bladvanger.

Leg een goot of 
leiding aan tussen de 
regenpijp en de oeverzone 
van de vijver. Als je met 
de leiding lager uitkomt 
dan de bovenkant van 
de oeverzone, kun je de 
regenpijp laten uitmonden 
in een infiltratieputje met 
rondom wat grind.

Breng in de vijver de 
plantsubstraat aan. 

Werk de oeverzone af 
met planten die tegen 
water en die tegen 
droogte kunnen. Voor 
meer informatie klik 
hier. Werk de oever van 
de vijver af met stenen of 
andere sierelementen.

Een vijver met verschillende diepten graaf 
je gefaseerd uit. Bij twee diepten, eerst 
de hele vijver op het minst diepe niveau en 
vervolgens de diepere delen.
Verwijder in de uitgegraven vijver alle scherpe 
voorwerpen, zoals boomwortels en stenen.

Vul het uitgegraven 
gat met 10 cm grof 
zand of beter nog met 
lavazand. De vijverfolie 
wordt zo beschermd 
en het regenwater 
van de oeverzone kan 
gemakkelijk onder de 

vijver infiltreren. 

* Meer weten over een goede waterkwaliteit? Klik hier

https://www.waterklaar.nl/publish/338/WATE_bijlage_wadi_beplanting.pdf
https://www.waterklaar.nl/publish/338/WATE_bijlage_wadi_beplanting.pdf
https://www.waterklaar.nl/publish/381/WATE_waterkwaliteit_bijlage.pdf



