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Plons!

Een duik in mijn vijver
Wat is het spannend om vanaf de rand van je vijver in het 
water te speuren naar allerlei interessante dieren, te kijken 
naar de slakken die de waterplanten afgrazen, de boots-
mannetjes immer druk in de weer en de kikkers luierend 
in de zon of roerloos zittend op het lelieblad op jacht naar 
de altijd boven de vijver vliegende insecten. Maar nog veel 
mooier is het onder te duiken in je vijver om voorzien van 
duikmasker en snorkel de fascinerende onderwaterwereld 
te ontdekken en op foto vast te leggen. Toen ik jaren gele-
den begon met het maken van onze vijver was het vooral 
dat wat me bezig hield. Natuurlijk moest de vijver mooi 
passen in onze tuin maar ik moest er ook in kunnen dui-
ken, nou ja eigenlijk meer snorkelen. Duiken met perslucht 
is in je vijver geen optie. 

Tekst en foto s̓: Willem Kolvoort
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Forse plantengroei
De vijver is een folievijver. Ik heb 

verschillende dieptes in de vijver 

aangebracht, het diepste gedeelte is 

1,3 meter diep en aan de ondiepe 

kant gaat de vijver over in een moe-

ras. Langs de diepe kant heb ik een 

betonnen rand gestort en daarop 

een rij bakstenen gemetseld. Aan 

die stenen rand heb ik een oud alu-

minium keukentrapje geplaatst om 

voorzichtig in de vijver te kunnen 

afdalen, want voorzichtigheid is 

geboden. Zomaar in de vijver plon-

zen geeft zoveel opwerveling van 

bodemslib dat je eenmaal onderwa-

ter niets meer ziet. Dat bodemslib, 

ontstaan door het afsterven van de 

waterplanten vormt na vele jaren 

een flinke laag. Overigens geeft elke 

beweging die je in de vijver maakt 

turbulentie waardoor zelfs het 

kleine beetje organische slib op de 

waterplanten opwervelt en het water 

vertroebelt. 

In elk vijverboek staat dat je de wa-

terplanten in mandjes moet zetten. 

Maar daar dacht ik anders over en 

besloot “natuurlijk” te werken door 

over de bodem en de oeverzone van 

de vijver gewoon scherp zand aan te 

brengen waarin dan de in de natuur 

verzamelde waterplanten moesten 

wortelen en dat deden ze. Bekend is 

dat in sloten, plassen en meren het 

zgn. verlandingsproces optreedt. 

Vanuit de bodem maar vooral van-

uit de oevers groeien de planten jaar 

in jaar uit en vormen uiteindelijk 

dichte matten met allerlei oever- en 

waterplanten. Zo moeten sloten 

jaarlijks geschoond worden om te 

voorkomen dat ze dicht groeien. 

Nou, dat verlandingsproces vindt 

dus ook in onze vijver plaats. De 

eerste jaren gaf het prachtige on-

derwaterlandschappen met een ge-

varieerde plantengroei maar lang-

zamerhand neemt het verlanden 

grotere vormen aan en ik moet in-

middels elk jaar flink schonen.

De auteur in zʼn vijver.

Vijverʼlandʼschappen.
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Onder water
In mijn 8mm dikke neopreen duik-

pak, een loodgordel met 10 kg lood 

en om mijn enkels een enkelgewicht 

van 1 kg daal ik voorzichtig via het 

trapje in de vijver af.

Heel omzichtig zet ik mijn voeten 

op de bodem, zet mijn duikbril met 

snorkel op, pak op de kant de on-

derwatercamera en duik onder.

Dan verandert de wereld compleet. 

Zag ik net nog het huis, de schuur 

en de tuin met de blauwe lucht 

er boven nu kijk ik in een diffuse 

groene wereld van waterplanten en 

kleine diertjes waar ik niet verder 

dan slechts anderhalve meter kan 

zien. Wat is het fascinerend dat je 

over een afstand van nul komma 

nul millimeter ineens in zo’n vol-

komen andere wereld bent. Naast 

mij kijk ik in de wirwar van sten-

gels van de waterlelie. Hier en daar 

kruipt een poelslak over een jong 

blad om er de algen af te schrapen. 

Aan de onderkant van de grote 

ronde bladeren zitten posthoren-

slakken. Aan de onderkant van de 

waterspiegel zie ik bootsmannetjes 

heen een weer schieten op zoek naar 

prooi. Raar dat die diertjes altijd op 

hun kop zwemmen, rugzwemmers 

worden ze ook genoemd. 

Een tijdje terug waren de net uitlo-

pende lelie bladeren nog knalrood. 

Eenmaal aan de waterspiegel wor-

den de bladeren groen door de vor-

ming van chlorofyl (bladgroen). 

Ik beweeg me wat verder in de vij-

ver. Daar staat het vol met glanzig 

fonteinkruid. Het is alsof je in een 

oerwoud kijkt. Hoog opgaande 

stengels met de zo bekende glanzige, 

transparante bladeren. Op de bo-

dem een soort onderbegroeiing van 

jonge gele plomp, gedoornd hoorn-

blad en waterviolier. Hier en daar 

een krabbescheer, die gedijen trou-

wens ook goed tussen de waterlelie-

stengels. In het gedoornd hoornblad 

zie ik kleine gelige schelpjes, erw-

tenmossels. Met hun “voet” houden 

ze zich vast aan de waterplanten. 

Uit de schelp steekt een soort sifon. 

Het zijn de in- en de uitstroomope-

ningen van het schelpdier. Hiermee 

zuigt het planktonhoudend water 

naar binnen, filtert het voedsel er 

uit en pompt het overtollige water 

weer naar buiten. 

Torren en waterschorpioenen
Ik verbaas me er over hoe al die die-

ren in de vijver komen. Ze zullen 

wel meegekomen zijn met de water-

planten die ik hier en daar meenam. 

Natuurlijk komen heel veel insecten 

aanvliegen en vinden de vijver wel 

een goede plek om hun eitjes af te 

zetten of om er gewoon zelf in rond 

te zwemmen zoals de bekende geel-Poelslak op jong waterlelieblad.

Er zaten... kikkertjes.
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gerande watertor, de gegroefde wa-

terkever, de zwarte watertor. Af en 

toe zie ik wel een tor naar boven ko-

men om weer een voorraadje lucht 

onder zijn dekschilden op te slaan 

maar onderwater zie ik ze erg wei-

nig, schuw als ze zijn. Wel zie ik de 

larven zoals de vraatzuchtige larve 

van de geelgerande watertor met 

zijn scherpe vangklauwen. Vaak zit-

ten ze achter de kikkervisjes aan en 

als ze er één gepakt hebben met hun 

gebogen vangklauwen doorboren ze 

het diertje, spuiten er een verdoven-

de en oplossende stof in en zuigen 

het kikkervisje leeg. Prachtig zijn de 

kleine larven van de gegroefde wa-

terkever zoals ze statig met omhoog 

staand achterlijfje door de onder-

waterwereld pendelen. Waterschor-

pioenen en staafwantsen zijn ook 

insecten die ik vaak tegenkom in de 

vijver. Allebei hebben ze een lang 

achterlijf dat ze net als de larven van 

de waterkevers van tijd tot tijd door 

de waterspiegel heen steken om te 

ademen. Vooral de staafwants is een 

heel bijzonder dier. Het lijkt wel een 

wandelende tak en hij heeft ook wel 

wat weg van een bidsprinkhaan. 

Nauwelijks opvallend met zijn dun-

ne groenige lichaam sluipt hij over 

de stengels om zijn prooi te grijpen 

met zijn tot perfecte vangklauwen 

ontwikkelde voorpoten. 

Kleine goudvisjes
Ja het is dat ik het koud krijg als ik 

lang doodstil in de vijver lig maar 

er is nog zoveel meer te zien en te 

genieten tijdens zo’n snorkeltocht. 

Ik heb gelukkig geen vissen in de 

vijver die graag al dat kleine spul 

opeten. Ik had ze wel even. Jaren 

geleden dumpte mijn vrouw twee 

goudvisjes in de vijver die “over” 

waren nadat ze op een keramiekten-

toonstelling in een aquarium met 

daarin een keramische vis hadden 

rondgezwommen. Och, twee goud-

visjes ? No problem!

Een jaar later werd de vijver wat 

troebel, dat werd na verloop van 

Erwtenmossel. Vijverlandschap met krabbescheer. Larve geelgerande waterkever met prooi.

Bootsmannetje of ruggezwemmer. 
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tijd steeds erger. Ik besloot de vijver 

maar eens te verversen en pompte 

hem leeg. Onderin ving ik 46 stuks 

12 cm lange donkere goudvissen of 

waren het goudkarpers? Nakome-

lingen van die 2 goudvisjes ? Ik weet 

het niet. Ik heb een prima nieuw 

onderkomen voor ze gevonden, ze 

leven hopelijk nog lang en geluk-

kig en... de vijver was weer helder, 

jarenlang!

Maar een ezel stoot zich...
Tijdens een vakantie in midden 

Frankrijk trof ik in een klein rivier-

tje leuke, jonge visjes. Klein bakje 

gekocht, waterplanten er in, visjes 

erin en van een oude nylonkous 

provisorisch een netje gemaakt voor 

het op de terugweg naar huis van-

gen van watervlooien. Eenmaal in 

de vijver, nooit meer teruggezien. 

Maar ik merkte ook nu dat, na ja-

ren, de vijver weer troebeler werd. 

Raadsel... tot dat ik op een vroege 

ochtend uit ons slaapkamerraam 

keek en 6 stuks 30 cm grote vissen 

baantjes zag trekken in de vijver. 

Nou, vijver weer leeg en 5 grote 

kopvoorns en één grote barbeel ge-

vangen. De kopvoorns smaakten 

wat gronderig maar de vijver werd 

weer schoon en helder en is nu al 

weer jaren kraakhelder.

Geluidsoverlast
Onderhoud bestaat alleen uit een-

maal per jaar het te veel aan water-

planten verwijderen en verder in 

het voorjaar Maerl toevoegen om 

de Gh weer op 10 tot 12 te brengen, 

een jaarlijks terugkerend ritueel. 

(GH=hardheid, een maat voor het 

aantal mineralen in het water, moet 

ca. 10-12 graden Dh zijn. Goed voor  

planten en vissen).

En dan is het in het voorjaar weer 

feest als de salamanders en de kik-

kers paren en hun eitjes afzetten.We 

weten natuurlijk wel hoe dat gaat 

met de kleine watersalamander 

maar in de vijver zag ik dat niet. 

Ei-afzettende groene kikker. Onder: groene kikker-

eitjes.

Posthoornslakken grazen op de waterleliebladeren. Moerasslak met klokdiertjes.
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Wel zag ik regelmatig mannetjes die 

probeerden temidden van krabben-

scheer en fonteinkruid een vrouwtje 

te verleiden. De groene kikkers kon-

digen hun voortplantingsperiode 

ook erg luidruchtig aan. De laatste 

tijd zijn er minder maar enige tijd 

geleden zaten er heel veel hitsige 

mannen in de vijver die elkaar luid-

ruchtig van hun aanwezigheid in 

kennis stelden en achter alles aan-

joegen wat bewoog en wat maar 

enigszins op een kikkervrouwtje 

leek. Het was vaak zoveel herrie dat 

we klachten uit de buurt kregen en 

als we op een heerlijke voorjaars-

avond met vrienden aan de vijver 

zaten was “een goed gesprek bij een 

goed glas wijn” bijna onmogelijk. 

De wijn was geen probleem maar 

elkaar via de oren verstaan was on-

mogelijk. Ik sloeg wel eens met een 

plank op het water uitroepend “en 

nou is het stil”. Dat hielp prima, ge-

durende 30 seconden en dan begon-

nen ze weer.

Maar het is leuk als je dan hier en 

daar de klompjes eieren ziet ver-

schijnen of een koppel groene kik-

kers in de klemhouding voorbij ziet 

schuifelen.

Bijzondere foto s̓
Half boven- en onderwaterfoto-

grafie biedt je de mogelijkheid om 

zowel de dieren en planten boven 

water en tevens onderwater te zien. 

Zo kun je ook kikkers fotograferen 

maar dan moeten die kikkers wel 

willen. Dat willen zij wel, na verloop 

van tijd. 

Ik zit dan met mijn hoofd en mijn 

onderwatercamera half boven water 

in de vijver en dat beeld herkent de 

kikker niet als gevaar. Om hem heel 

dichtbij te krijgen gebruik ik een 

klein hengeltje met aan de lijn een 

rood lapje. Als ik het voor zijn kop 

hou wil hij wel happen en zo krijg 

ik de kikker langzaam daar waar ik 

hem wil hebben voor de foto. Maar 

ook een kikker van onderwater be-

naderen levert interessante perspec-

tieven. 

In de hoek van de vijver stond des-

tijds waterranonkel met die mooie 

witte bloemetjes. In de onderwater-

plant zat een poelslak. Op een foto 

die ik vervolgens maakte van onder 

de waterranonkel bleek er ook een 

hoog in de lucht vliegende sperwer 

op te staan. En dan te bedenken dat 

ik eigenlijk nooit een sperwer zie 

rond ons huis. Eenmaal ontdekte 

Staafwants met prooi. Kleine watersalamanders.

Half boven, half onder water.  Waterranonkel met in 

het midden een poelslak.
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ik een enorme zoetwaterspons aan 

een tak, het leek net de schedel van 

een paard. Sponzen zijn ook die-

ren en worden gevormd tijdens het 

jaarlijkse groeiseizoen. In stromend 

water groeien de sponzen uit tot 

vlakke plakkaten, in stilstaand wa-

ter kunnen ze tot vreemde vormen 

uitgroeien zoals deze “paardensche-

del”. De kleine gaatjes op de spons 

zijn de instroomopeningen waar 

door het voedselhoudende water 

naar binnen getransporteerd wordt 

door in de spons zittende trilharen. 

Andere cellen halen het voedsel uit 

het water dat gefilterd via de grote 

uitstroomopeningen weer in het 

water gepompt wordt.

Er zijn nog zoveel meer interessante 

diertjes zoals de wonderlijke klok-

diertjes op de schelp van de moeras-

slak en de bijzondere waterspinnen 

maar ik krijg het nu echt heel koud, 

klim de trap op en zie achter me dat 

de vijver wel weer even tot “rust” 

mag komen.

Willem Kolvoort is onderwaterfotograaf, 
exposeert regelmatig en werkte mee aan tal 
van boeken. 
www.kolvoortonderwaterfoto.nl

Buitenkans: waterranonkel met poelslak en een overvliegende sperwer.

Zoetwaterspons. Waterspin.


