
Tuinvijver Albert de WildeTuinvijver Albert de Wilde
• De vijver is enigszins niervormig. Grootste lengte 8 m; grootste breedte 4 m.
• Aan de vijver ligt een gekoppeld moerasgedeelte. Daar staat geen water, maar de vijver 

loopt erin over en het moeras zelf loopt weer over in de tuin op het grasveldje ernaast. De 
vijver en het moerasje hebben dezelfde folie, dus een punt van de folie is over de rand 
weer dieper gelegd (50 cm). Het is altijd wat vochtig, maar je kunt er enkele stappen in 
zetten zonder weg te zakken. De grond in het moerasje is gewone kleigrond uit de tuin.

• Langs de kanten van de vijver is er een rand die oorspronkelijk een waterhoogte had van 
15 cm, maar dat is in de loop van de jaren dichtgegroeid met mos en planten. De breedte 
van die rand is ongeveer 50 cm.

• In de vijver liggen op de korte kanten een soort bakken. Het is een verhoging van de 
bodem met extra een gemetselde rand stenen van 20 cm hoog. Over die bakken ligt dus 
ook de vijverfolie en er is vijveraarde in aangebracht tot de rand. Het water boven de aarde 
is ongeveer 20-40 cm. Daarin staan planten als snoekkruid, pijlkruid en zwanenbloem.

• Het grootste deel van de vijver is dieper water. Onderin een laag vijvergrond (10-15 cm dik) 
gemengd met grof grind. Daarin groeien waterlelie en hoornblad.

• Alles is aangelegd met 1 groot stuk folie (rubberdoek). De randen zijn afgedekt met kiezels 
en grote keien. Langs de hele vijverrand staan binnen de vijver tegen de buitenkant aan 
tufstenen (20 cm hoog) als afdekking van de folie. De folie is eigenlijk nauwelijks meer te 
zien door de begroeiing met mos en waterkantplanten.



Halve doorsnede van het midden van de vijver.
Onder de folie is eerst nog een dik vijvertapijt
aangebracht ter bescherming van de vijverfolie.

20x30x10 cm



Moerasje: de folierand is
afgedekt met flagstones.

Tuinoverzicht eind maart



Vijver omstreeks half juni.



Vijver omstreeks 1 juli.



Vijver omstreeks 20 augustus.


