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Maak je vijver 
klaar voor de 
winter

Met handige winter checklist,  5 wintertips, & top 5 winter-producten
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De beste maanden om van je vijver te genieten liggen 

helaas weer achter ons. Als de bladeren vallen en de herfst 

begint, is ook het perfecte moment aangebroken om je 

vijver klaar te maken voor de winter.

Ga je nu op tijd aan de slag, dan komt jouw vijver optimaal 

de winter door. Je vijver komt met een voorsprong uit de 

winter en je kunt in het voorjaar snel weer genieten van een 

prachtige heldere vijver.

Graag helpen we je met een praktische checklist voor het 

winterklaar maken van je vijver. Ook hebben we een top 5 

vijverproducten voor de winter samengesteld waarmee je 

meteen aan de slag kunt.

 

Succes!

Genoten van de zomer? Op naar de winter!

Geschreven door Roan
Vijver expert
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Winterklaar checklist

Top 5 winter-tips

Onze top 5 winterproducten

Dit vind je in dit boekje



4

De winterklaar 
checklist
Aan de slag dan maar! Met deze checklist zorg jij dat je 

vijver de winter overleeft zodat je in de lente weer van 

een heldere vijver kan genieten!

2 Voorkom dat er vuil in je vijver terecht kan komen

Gebruik een skimmer als permanente oplossing voor 
oppervlakte vuil.
en/of: Span een afdeknet over je vijver tegen vallen-
de bladeren. Ook een handige bescherming tegen 
reigers!

3 Breng je vijvertechniek in wintermodus

Simpel: Zet je UV lamp uit. Deze heeft in de winter 
geen effect. Er is in de winter namelijk nauwelijks 
algengroei. Zo bespaar je op je stroomkosten!

4 Voorkom het dichtvriezen van je vijver

Installeer een ijsvrijhouder. Zo voorkom je 
dichtvriezen zelfs tijdens de strengste winterdagen. 
en/of: Houd je water in beweging met een lucht-
pomp. Bewegend water bevriest minder snel.

1 Begin met een grote schoonmaak van de vijver

Verwijder vuil aan het oppervlak met een schepnet

Snoei te groot geworden waterplanten en verwijder 
afgestorven bladeren

Geef je vijverbodem een grondige schoonmaakbeurt 
met een vijverstofzuiger

Is er na een vorstperiode sneeuw terecht gekomen op 
je vijver? Maak dan heel voorzichtig met een bezem 
de ijslaag sneeuwvrij. Zorg dat je de rust van je vissen 
zo min mogelijk verstoort. Zonlicht valt dan weer in je 
vijver en dat is goed voor je vissen en planten.

5. Houd altijd een deel van je vijver sneeuwvrij

Dat kan met Autumn winter prep. Dit zijn koudebe-
stendige bacteriën die organisch vuil in je vijver con-
stant afbreken. Ook handig bij moeilijk bereikbaar vuil 
op de bodem. Het helpt je vijver en vissen om met een 
voorsprong uit de winter te komen.

4. Houd de bacteriehuishouding in de winter op peil

Met een testset blijf je op de hoogte van schomme-
lende waarden die door de vele neerslag veroorzaakt 
kunnen worden.

3. Blijf regelmatig de waterwaarden meten

Zo komt je voer vanzelf bij je vissen terecht. Dit sluit 
ook beter aan op de energiebehoefte van je vissen.

2. Gebruik zinkend wintervoer

Zorg voor een effectieve vijverbescherming met een 
schrikdraad of een reigerverjager met bewegings-
sensor, zoals de Velda Laser Guard.

1. Bescherm je vijver tegen reigers
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Top 5 wintertips

Vragen over het winterklaar 
maken van je vijver?

klantenservice@toppy.nl

+31 (0) 413 42 03 19



Top 5 winter
producten

Voor alle winterproducten ga je naar 
www.toppy.nl/wintervijver of scan de qr-code

Oase PondoVac 
4 vijverstofzuiger

Verwijdering van slib, organisch vuil 
en draadalgen
Geschikt voor vrijwel ieder vijver type

Velda Afdeknet 
zware kwaliteit

Vangt bladeren op (maaswijdte van 
slechts 10mm)
Beschermt je vijver tegen reigers
Verkrijgbaar in verschillende maten

Microbe-lift 
Autumn Winter prep

Speciaal ontwikkeld voor het seizoens-
onderhoud in herfst en winter
Beschikbaar als 1L of 4L kan

Oase SwimSkim 
25 skimmer

Verzamelt bladeren en vuil 
aan het wateroppervlak
Belucht je vijver met zuurstof

Hozelock 
Vijververwarming

Voorkomt volledige bevriezing
Voorkomt verzuring van je vijver
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Advies van product experts

Gratis verzending vanaf €50,- 

90 dagen bedenktijd

+31 (0) 413 42 03 19

Klantenservice@toppy.nl


