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Aqua Verniam Post 
Een uitgave van A.V. Aqua Verniam. 

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4de maandag van 
de maand een bijeenkomst, behalve in de 
maanden juli, augustus, december. 

 
Adres: 

‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuwer Amstel 1 

1182 JR Amstelveen 

(onder het Gemeentehuis) 

Zaal open: 19.30 uur 

 

Contributie per jaar: 

 

Gewoon lid:   € 60,-- 
Jeugdlid:   € 55,-- 
Huisgenotenlid: *)  € 10,-- 

 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en dient 

bij aanmelding te worden voldaan. Indien 
het lidmaatschap in het lopende jaar wordt 
aangegaan is het bedrag naar rato 

verschuldigd. 
 

Contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaatsvinden. 

Bij te laat betalen wordt € 5,-- extra in 
rekening gebracht. 

Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester 
Aqua Verniam, Amstelveen. 
 

*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen 
mogelijk voor inwonende huisgenoten van 

een lid. Zij ontvangen géén uitgave van 
zowel “Aqua Verniam Post” als “Het 
Aquarium” van de NBAT. 

 
 

Websitebeheer en hyves: 

Gerrit-Jan en Sandra Groote Wolthaar 

E-mail: webadmin@aquaverniam.nl 

 

  

 

Bestuur: 
 

Gerrit-Jan Groote Wolthaar  - Voorzitter / 

waarnemend secretaris  

Tel.: 06-15216996 

E-mail: bestuur@aquaverniam.nl 

E-mail: secretaris@aquaverniam.nl 

 

Hans Bokje–Penningmeester/  

ledenadministratie                                                                               

Tel.: 0297-287246 

E-mail: penningmeester@aquaverniam.nl  

 

Martin Scheepstra  

Tel.: 020-6416293 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

Aart van Altena  

Tel.: 020-4961129  

E-mail: aartvanaltena@kpnmail.nl 

 

 

Technische Commissie: 

Mario de Jong en Pieter van IJsendoorn 

Tel.: 0297-560406 

E-mail: techniek@aquaverniam.nl  
 

 

Huiskeuringscommissie: 

Aart van Altena en Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

 

Verenigingsfotograaf: 

Pieter van IJsendoorn 

(Contactgegevens:zie boven) 

 

Redactie Aqua Verniam Post: 

Piet Gaspers  
Martin Scheepstra 

Bertus Veenstra 

E-mail: redactie@aquaverniam.nl 

 

 

 

Aqua Verniam is opgericht op 

24 februari 1955, goedgekeurd bij KB 

van 13 november 1974, nr. 122. 

 

Inschrijvingsnummer in het 

Verenigingsregister van de KvK te 

Amsterdam: 40531241. 
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Tijdens de verenigingsavonden is vaker geopperd dat wij als leden meer 

samen moeten ondernemen. Hieronder weer een aantrekkelijke uitnodi-

ging. Wie neemt het initiatief om het uitstapje te organiseren? 

 

 

Uit-tip: Skalaar (België) 
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De redactie heeft er dit keer voor gekozen om een paar echte lees-
artikelen op te nemen.  
 
Zo staat in dit nummer o.a. een artikel van de hand van Johan Veenhof 
over plantenverzorging. Johan heeft op de laatste verenigingsavond over 
dit onderwerp een uitermate interessante discussie op gang gebracht. 
Ook nog een tweede artikel over de voeding en behoeftes van planten, 
helaas weten wij niet wie de auteur is. Verder een artikel over de lezing 
van Erik Prins: “Aquascaping”. Hierin wordt de esthetiek van het inrichten 
van een aquarium besproken. 
Als er voldoende interesse is voor dit onderwerp, dan kunnen wij Erik 
vragen om deze lezing ook eens bij ons te houden. 
 
We zijn ook blij met de bijdrage van Bertus Veenstra over zijn motieven 
en ervaringen bij het overgaan op led-verlichting. Hij heeft toegezegd om 
ons hiervan de komende tijd deelgenoot te maken door regelmatig het 
e.e.a. in Aqua Verniam Post te plaatsen en ons op die manier op de 
hoogte te houden. 
 
Ook staat er een uitnodiging in van de aquariumvereniging Skalaar in 
België. De redactie heeft collega-verenigingen gevraagd om voortaan dit 
soort nieuwtjes uit te wisselen zodat wij, als het interessant is, hier met 
een aantal leden gezamenlijk naar toe kunnen gaan. 
 
Vorige maand is er, door een aantal redenen, geen Aqua Verniam Post 
uitgekomen. De belangrijkste reden was: chronisch tijdgebrek door 
drukke werkzaamheden. 
Piet en Bertus hebben zich enthousiast aangemeld voor de redactie, 
maar het is natuurlijk wel noodzakelijk om tot een goede taakverdeling te 
komen. Een redactievergadering is er om voornoemde reden nog niet 
geweest. Let wel: tijdgebrek van mijn kant! 
Gelukkig is het nu in wat rustiger vaarwater gekomen en streeft de 
redactie erna om het volgende nummer wat eerder te laten verschijnen. 
 

Martin Scheepstra

Van de redactie 



6 
 

 
Planten 

Auteur onbekend 

 
Om een mooi algen vrij aquarium te krijgen en te behouden is het 
belangrijk dat we een goed biologisch evenwicht creëren. Hierbij 
kunnen planten een grote rol spelen. 
In een nieuw aquarium kun je het beste met sterke snel groeiende 
planten beginnen. Later als je een stabiel biologisch evenwicht hebt kun 
je deze vervangen door moeilijker te houden planten. Er zijn twee 
soorten. 
Moerasplanten, deze kun je herkennen aan het feit dat ze boven water 
zich zelf staande houden. 
En echte waterplanten. Moerasplanten kunnen zowel onder als 
bovenwater leven! Ze halen voor een groot deel hun voedsel via de 
wortels, maar ook via de bladeren. Waterplanten kunnen alleen 
onderwater leven, ze halen hun voedsel vooral via hun bladeren.  
 
Wat doen planten dan vraag je je af? 
Het grootste voordeel van planten is dat ze zuurstof maken en dat ze 
schadelijke stoffen uit het water halen. Zoals nitraat en fosfaat. En ze zijn 
de grootste concurrenten van algen. Over het algemeen kun je stellen 
dat als het goed gaat met je planten algen weinig kans maken.  
Rode lotus 

Wat hebben planten 
nodig?  
Om te kunnen groeien 
hebben planten licht 
nodig. Verder hebben ze 
nodig: voeding en CO2.  
Planten hebben Co2 
nodig voor de groei, maar 
het gekke is dat planten 
ook Co2 produceren, dag 
en nacht. Alleen overdag 
verbruiken ze meer dan 
dat ze produceren.  
Voeding bestaat uit 
sporenelementen zoals 
ijzer, mangaan, fosfor, 
kalium enz., waarvan 

planten een hele rits nodig hebben. En wat als er van een soort te weinig 
voorhanden is? 

Planten info 

http://www.aquaria-info.nl/Alg-bestrijden/algen.html
http://www.aquaria-info.nl/Waterwaarden/nitraat.html
http://www.aquaria-info.nl/Waterwaarden/fosfaat.html
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Dan krijgen je planten een probleem. Ze stoppen dan met groeien, maar 
de fotosynthese gaat gewoon door en de niet complete bouwstoffen die 
ze hebben aan gemaakt worden via de bladeren geloosd. En daar 
maken sommige algen weer handig gebruik van. 
Trouwens niet alle planten hebben even veel van een en dezelfde 
sporenelementen nodig. Het gaat vooral om de verhouding tussen deze 
elementen. Om de boel nog wat ingewikkelder te maken, niet alle 
planten hebben deze in de zelfde verhouding nodig. Waar halen we deze 
sporenelementen dan vandaan? Als eerste kun je natuurlijk altijd 
plantenvoeding uit een flesje toevoegen. Geen gewone Pokon maar 
speciaal voor aquariumplanten bedoelde mest. Gewone plantenvoeding 
bevat namelijk nitraat en fosfaat, en daar hebben natuurlijk liever niet te 
veel van. 

Uiteraard zitten in het voer van je vissen ook sporenelementen. En die 
worden lang niet allemaal door de vissen verbruikt. Dus komen ze ook 
voor de planten beschikbaar.  
 
Voorwaarde is wel dat dit voedsel goed mineraliseerd. Dat betekend dat 
voedselresten en ontlasting van de vis zover afgebroken worden dat er 
niets meer overblijft. Er blijft dan geen molm (vuilophoping) meer achter 
op de bodem. Deze molm ontstaat overigens ook door rottende en 
afstervende bladeren. Om dit te bereiken moeten we dus voeren met 
voedsel dat goed mineraliseerd. 
Geleerden hebben ontdekt dat voedsel met lage koolstof/stikstof 
verhouding beter mineraliseerd. Vooral vlok voer en korrels hebben en 
hoge C:N verhouding en zullen dus meer molm achterlaten. 
Diepvries en levend voer heeft over het algemeen een lage C:N met 
uitzondering van orgaan voedsel. 
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Zelf voer ik meest met diepvriesvoer maar voor de variatie ook een 
beetje korrels. Dit blijkt goed te werken want ik heb geen last van veel 
molm. 
 
Groeistoornissen  
Planten zijn niet de enige die gebruik maken van deze sporenelementen, 
ook bacteriën hebben ze nodig. Na enige tijd zullen enkele van deze 
elementen opraken. En wanneer een plant van een element een tekort 
heeft stopt de plant met groeien volgens de wet van Liebig. Nieuwe 
planten kunnen de eerste weken nog teren op de voeding die ze hebben 
opgeslagen tijdens de kweek, maar na enige tijd zullen deze tekorten 
zichtbaar worden. De groei stagneert, bladeren worden geel en er 
kunnen gaten in ontstaan, en er ontstaan algen op de bladeren. Gele 
bladeren wil trouwens niet altijd zeggen dat er een tekort is aan ijzer 
zoals vaak wel eens gesuggereerd wordt. Het is voor ons aquarianen 
onmogelijk om te bepalen van welk element een tekort is. Daarom is het 
zinvol om vloeibare plantenvoeding toe te voegen.  
Ik gebruik altijd een complete meststof, en doseer niet eens per week 
maar elke dag een zevende deel van de dosis. Je moet voorkomen dat 
je overdoseerd, omdat hier algen dankbaar gebruik van zullen maken. 
Om de juiste dosis te bepalen kun je als volgt te werk gaan. Begin met 
de helft van de aanbevolen dosis. Als na 2 weken de jongste bladeren 
van je planten nog gelig zijn kun je de dosis verhogen naar de 
aanbevolen dosis. En als dit na 2 weken nog zo is (bij een plantenbak 
met veel planten bv) kun je de dosis met nog eens 50% verhogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellicht hebben jullie van het bovenstaande wel het één en ander 
opgestoken, of misschien wist je het allemaal wel. 
Hoe dan ook, we hebben allemaal onze eigen ervaringen met het 
verzorgen van de planten, met of zonder succes. Vaak met speciale 
trucjes of hulpmiddelen die we in de praktijk hebben ontdekt en uitgetest. 
Heb je een tip voor je aquariumvrienden? Schrijf het dan op en stuur of 
mail het naar de redactie. Je kunt het ook op de clubavond in de 
ideeënbus doen. 
 

De redactie 

Kopij uit eigen doos 
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Beste lezers, 
ik heb al tijden een aquarium  Maar ik wist nooit waar het probleem lag 
waarom mijn planten het nooit  goed deden. Sinds kort zit ik bij een 
aquarium club waar ik hoorde dat mijn licht niet goed is. Ik had eerst 4 t8 
balken  in mijn kap en dat was dus tekort aan licht. Ik deed normaal 
kraanwater er in maar doe sinds kort osmosewater in mijn bak. Ik heb nu 
ook bio co2 toegevoegd  maar in 2013 is het heel normaal dat je ook 
duurzaam gaat denken! 
Dus ben ik her en der  gaan informeren over hoe het zit met eventuele 
led verlichting i.v.m. met het stroomverbruik. Want laten we eerlijk zijn, 
de  verlichting van een aquarium vreet stroom als een gek. Ik ben op het 
internet  op zoek gegaan naar wat informatie over led verlichting voor 
aquariums. Maar ik kwam al gauw op van die units van 6 stuks. Maar 
beste lezers, u moet  weten dat mijn aquarium  een afmeting heeft van B 
290 H 60 D 50, dus voor die grap was ik een kapitaal kwijt! Ik vind het 
niet  erg om wat uit geven aan mijn hobby  maar het moet wel leuk 
blijven. Als ik dat allemaal wou doen was ik 6 x180euro=1,440 euro kwijt 
geweest en dat ging mij toch iets te ver! 
Dus ging ik anders denken, zo van: ik heb nu 4 t8 lampen in mijn  bak  
zitten van de kleur 830 en 840. Ik ben toen even gaan googelen en vond 
een bedrijf  dat mij warm-wit, koud-wit  en rood en blauw led kon leveren. 
Toen ben ik verder gaan denken  en ben aan de slag gegaan. Ik heb nu 
een kap van  90x45 met al die led’s er. In  de eerste rij  van achter 
gezien: warm-wit, dan de rode, dan weer de warm- wit, dan koud-wit,  
dan blauw en dan als laatste koud-wit. dus in totaal zijn het 1600 ledjes, 
waarvan 300 in een strip 250cm.  
Maar nu, ja beste lezers, ik weet het! Je moet je verlichting langzaam 
veranderen maar ik had in dit geval geen keus. Nieuwe kap en  nieuwe 
verlichting, dus mijn planten gaan nu met een treinvaart  achter uit. Ik 
hoop dat mijn planten het  overleven maar  ik ga voor alle zekerheid toch 
even her en der vragen aan de aquarium vrienden.  Maar het lijkt nu voor 
mij of ik de eerste ben die dit avontuur  aan gaat met ledjes, want ik zit 
nog  vol met vragen van kan dit, werkt dat, want ik vervang de t8 830 
voor  warm-wit en  e t8 840 voor koud-wit  en met de rode en de blauwe 
voor de kleur maar ik wil de moed niet opgeven. Ik ga verder  met mijn 
avontuur en houd jullie op de hoogte van hoe het verder gaat, de 
volgende keer met wat foto’s erbij. 

vr gr Bertus Veenstra 

Bertus schakelt over op led-verlichting 
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Hallo vissen, horen jullie ons?  

 

Kan een vis horen? En wat vindt hij van 

mensengeluid? Bioloog Arthur Popper, godfather van 

het vissengehoor, was in Nederland om erover te 

vertellen.  

 

De godfather van het vissengehoor, hoe wordt 

iemand dat?  

'Toen ik nog biologie studeerde in New York stuitte ik in een dierenwinkel 

een keer toevallig op een blinde grot-vis. Aan een docent vroeg ik 

daarna hoe vissen zonder gezichtsvermogen kunnen overleven. Ga het 

uitzoeken, zei hij en zodoende rolde ik de hoek van de vissen en hun 

gehoor in waar ik nu, tientallen jaren later, nog niet ben uitgekomen. Die 

typering van godfather heeft iemand ooit tegen een journalist gezegd, ik 

weet niet eens meer wie. Mijn kinderen vinden het leuk. Van mijn dochter 

heb ik een T-shirt met de Godfather erop gekregen, maar dat draag ik 

alleen thuis.'  

 

Heeft een vis eigenlijk wel oren?  

'Jazeker. De oren van vissen lijken zelfs heel erg op die van mensen. 

Alleen zie je ze bij vissen niet, want hun oren zitten niet op hun lichaam 

geplakt zoals bij ns. Vissen hebben overigens niet alleen oren, veel 

soorten maken ook geluid. Soms zijn die geluiden onderdeel van een 

paringsritueel, soms maken ze geluid als ze worden aangevallen door 

belagers. Ik ken mensen in Californië die vlakbij het water woonden en 

continu geluid hoorden. Ze dachten dat het een apparaat in huis was, 

maar een van onze studenten kwam erachter dat het lawaai van een stel 

kikvorsvissen verderop kwam. Die maken behoorlijk wat kabaal als ze 

met elkaar communiceren. 

 

U stelt dat het geluid dat mensen in en op water veroorzaken effect 

heeft op vissen.  

Kunnen vissen horen? 
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'Dat weten we nog niet zeker. Van bijvoorbeeld vleermuizen of 

zebravinken is bekend dat ze bij herrie die veroorzaakt wordt door 

mensen meer geluid maken om eroverheen te komen. Voor vissen kan 

dat net zo goed opgaan. Of misschien kunnen vissen de voor hen 

belangrijke geluiden van soortgenoten soms niet horen, omdat ze 

worden gemaskeerd door ander kabaal. Mensen maken een hoop lawaai 

in en op het water, bijvoorbeeld door te heien om windmolens te 

plaatsen, door de scheepvaart of voor het seismische onderzoek 

waarmee we olie en gas opsporen. Het is heel moeilijk om in het wild te 

kijken wat voor effect dit heeft op vissen. Een vogel zie je gemakkelijk 

zitten; onder water een vis vinden is lastiger. Bovendien is het voor 

onderzoekers erg gevaarlijk om in een duikuitrusting vlak bij een luid 

heiproject te gaan zitten, omdat de herrie ook op hen effect kan hebben.  

 

Kunnen we spreken van een probleem?  

'We weten dat het gehoor en de communicatie bij veel vissen essentieel 

zijn voor hun gedrag. Er is alleen te weinig bewijs om te stellen dat we 

het gedrag van vissen beïnvloeden met ons geluid. Daarentegen kunnen 

we het ook niet uitsluiten en zolang dat het geval is, hebben we naar 

mijn mening de plicht er onderzoek naar te doen.  

Dat chinookzalmen inwendige bloedingen krijgen tijdens een lab 

simulatie van heiwerkzaamheden, lijkt een reden tot zorg.  

'Dat laat inderdaad zien dat er een grens is waar, door mensen 

veroorzaakt geluid schadelijk is. We hebben in ons lab proeven gedaan 

waarbij we de zalmen herhaaldelijk aan een enorme hoeveelheid geluid 

blootstelden in een speciaal daarvoor ontwikkelde tank.  

'De herrie die de tank produceert, is ongeveer vergelijkbaar met wat je 

zou horen als je je hoofd vlak naast een draaiende motor van een 

Boeing 747 houdt, maar dan nog harder. We zagen bij die experimenten 

dat bloedvaatjes van de vis springen of dat er bloeduitstortingen in de 

zwemblaas ontstaan.  

Bij echte heiwerkzaamheden is een dergelijke hoeveelheid geluid echter 

niet toegestaan. Sterker nog, we kwamen erachter dat bijvoorbeeld de 

Amerikaanse regering erg terughoudend is geweest met het vaststellen 

van een geluidslimiet. Het mag nog wel harder met de 

heiwerkzaamheden voordat die effect op de vissen hebben.  
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Dus tikken op het glas van je vissenkom is niet erg?  

'Dat ligt eraan. Als je een klein tikje combineert met het geven van 

voedsel zal een doodgewone goudvis bijvoorbeeld al snel leren dat zo'n 

tikje 'eten' betekent.  

 

Volgend jaar gaat u met pensioen. Wat gaat u dan doen?  

'Met pensioen is de officiële benaming. Ik ben nog bezig met allerlei 

projecten zoals een project waarin we blauwvintonijnen, enorme en 

prachtige vissen, proberen te leren om op grond van verschillende 

geluiden te herkennen waar en wanneer ze voedsel krijgen. We willen zo 

aantonen wat tonijnen wel en niet kunnen horen. Dat gaat heel goed, 

want de dieren kunnen het al aardig. Wanneer ik echt stop, moet ik nog 

maar bezien.'  

 

 

 

 

ARTHUR POPPER  

Arthur Popper (69) studeerde biologie aan de 

New York University en promoveerde eind 

jaren zestig aan de City University of New 

York op het gehoor van vissen en hun gedrag. 

Hij doceerde aan verschillende Amerikaanse 

universiteiten en is sinds 1989 verbonden aan 

de University of Maryland. Daar doet hij met 

zijn studenten onderzoek in het 'Popper-lab'. 

Popper verwierf bekendheid met zijn 

gedetailleerde tekeningen van het vissen-oor 

en publiceerde meerdere boeken over vissen 

en geluid. De laatste jaren houdt hij zich veel bezig met effecten van 

menselijk geluid op vissen.  

Bron:  

De Volkskrant van 27 oktober 2012  

 

 

 

Overgenomen uit het blad van a.v. “De Glasbaars”  
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Over een lezing van Eric over aquascaping. Aquascaping, wat wil dat 
eigenlijk zeggen? 
 
Aquascaping is de manier van plaatsen van hout, stenen en planten in 
het aquarium op een esthetisch verantwoorde manier. Kortgezegd: 
onderwater tuinieren zodat het een fraai geheel wordt. We kunnen hierbij 
uitgaan van de dode materialen voor de ‘hardscape’, of de planten die de 
‘softscape’ vormen. 
 
De laatste jaren zien we steeds meer van de Japanse manier van 
aquariuminrichting. Met hout, stenen en planten wordt er naar gestreefd 
om onder water een, zo natuurgetrouw mogelijk, bovenwaterlandschap 
na te maken. We zien mooie begroeide rotspartijen of een parkachtig 
landschap met bomen. Je zou er zo in kunnen wegwandelen. Het doel is 
om er uiteindelijk een mooie foto van te maken. Om die reden is het dus 
ook niet erg dat de techniek in het aquarium zichtbaar is, die haal je er 
op het moment van de foto gewoon even uit. Het aantal plantensoorten 
dat in een dergelijk aquarium gebruikt wordt is ook veel minder dan wij in 
onze ‘Hollandse’ bakken zijn gewend. 
De Nederlandse aquaria hebben een totaal andere inrichting. Wij 
gebruiken doorgaans meer soorten planten, die in groepen worden 
geplant.  
 
Belangrijk is het om goed op de opbouw te letten. Ga van lage planten 
vooraan naar hoge planten aan de achterkant van het aquarium. Het kan 
echter heel mooi zijn om een dunne of doorschijnende plant aan de 
voorkant te plaatsen, zodanig dat je er door of omheen kunt kijken. Dit 
geeft een beleving van grotere diepte. 
Herhaal geen plantengroepen van de zelfde soort, behalve als je een 
Japanse bak wilt maken. Ook geen planten die veel op elkaar lijken. 
Belangrijk is afwisseling van bladvorm en kleur. 
 
Zet geen plantengroep precies in het midden, maar voorkom ook een 
leegte in het midden of een opbouw waarbij het lijkt dat je het aquarium 
in tweeën kunt delen. Wel belangrijk is het om de zogenaamde ‘sterke’ 
punten in het aquarium te benutten Men om daar een opvallende solitair 
neer te zetten . Pas dit echter niet meer dan twee keer toe.  

Erik Prins over Aquascaping 
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Waar bevinden die sterke punten zich in het aquarium?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Men noemt dit wel de ‘gulden snede’. Deze punten vind je als je het 
oppervlak van de bodem, zowel van links naar rechts of rechts naar 
links, als van voor naar achter of achter naar voor in twee delen verdeelt, 
waarbij het kleinste deel zich tot het grootste deel verhoudt als het 
grootste deel tot het geheel. Anders gezegd: a : b = (a + b) : a. Hieruit 
volgt een vaste verhouding, waarbij het kleinste deel zich tot het grootste 
verhoudt als 1 : 1,618. Een eenvoudiger regel, die wel bijna hetzelfde 
resultaat geeft en makkelijker toepasbaar is, is de ‘regel van derden’. 
Hierbij wordt de bodem van links naar rechts en van voor naar achter in 
drie gelijke delen verdeeld. Hierbij ontstaan net als bij de gulden snede 4 
snijpunten. Dit zijn de sterke punten waar je gebruik van moet maken. 
Gebruik echter nooit meer dan 2 van die punten, die dan ook nog 
diagonaal ten opzichte van elkaar moeten staan. 
 
Maak nooit plantengroepen, die evenwijdig aan de voorruit lopen, maar 
werk met schuine lijnen. Bij het maken van een ‘straatje’ zoals dat vaak 
met Lobelia cardinalis wordt gemaakt, moet je er op letten dat je breed 
en laag begint, daarna smaller en hoger wordt, om tenslotte weer wat 
lager te eindigen. Het mooist is het als het straatje daarbij ook nog 
verdwijnt achter een hogere plantengroep. De richting van het straatje 
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loopt in de richting waarheen je kijkt als je in je favoriete stoel voor het 
aquarium zit.  
Zorg er voor dat er geen symmetrie ontstaat, dus ook geen 
overeenkomstige bladvorm op een overeenkomstige plaats. Pas ook op 
met het toepassen van te veel rode planten. 25 % is eigenlijk al te veel.  

 
Op internet vond ik nog een foto die duidelijk het verschil laat zien tussen 
de gulden snede en de regel van derden. De witte lijnen zijn de 
guldensnede en de zwarte worden gevormd door de regel van derden. 
Rood overheerst erg snel. Zet daarom ook geen rode plantengroep in 
het midden van het aquarium. Werk met hoogteverschil tussen de 
verschillende plantengroepen, dit is erg belangrijk. Gebruik niet meer 
dan 1 plantensoort per 10 cm aquariumlengte. Dus bij een aquarium van 
1,20 m lang, niet meer dan 12 soorten planten. Als je decoratiemateriaal 
in het aquarium gebruikt, zorg dan dat dit ‘natuurlijk’ materiaal is en 
gebruik geen verschillende soorten door elkaar, anders wordt het snel 
rommelig en raak je de eenheid in het aquarium kwijt. Als we deze regels 
ter harte nemen en dan ook nog voor een gepast visbestand zorgen, kan 
het niet anders of het wordt, met wat geluk, een heel mooi aquarium. 
 
Voor meer info over onderwateruinieren : www.aquaclopedie.nl 
 
 

Suggestie redactie: zullen we Erik uitnodigen voor deze lezing? 
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Alles in eigen hand! 
Bij ons in loondienst een combinatie van VCA-gecertificeerde 

timmermannen, loodgieters, tegelzetters, dakdekkers en stukadoors. 
Elke opdracht wordt vanuit één kantoor gestuurd.  

Dit biedt vele voordelen voor onze opdrachtgevers. 
 

Nieuwbouw en renovaties  
voor bedrijven, particulieren en VvE’s in Amsterdam en omstreken.  

Ook verzorgen wij tekeningen en berekeningen 
i.v.m. aanvragen gemeente. 

 

Wilt u weten wát wij allemaal voor u kunnen doen? 
Kijk op onze website.  

Agamemnonstraat 57/1
e
, 1076 LS  Amsterdam 

Telefoon: 020 – 614 14 17 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

maandag 22 april 
 

volgende verenigingsavond 
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Assimilatie is van levensbelang voor een plant, als de plant niet kan 
assimileren sterft deze af. Om te assimileren zijn er vijf groeifactoren van 
belang: 

1. Licht 

2. Co.2 

3. voedingstoffen 

4. temperatuur 

5. water 

Licht  
Planten gebruiken in het lichtspectrum vooral blauw en roodlicht, van het 
aandeel oranje en groene spectrum wordt slechts een klein deel 
gebruikt, het is echter onmisbaar. Goede plantenlampen zijn die van 
Philips de 865, 890( aquarelle alleen verkrijgbaar in T8), 840 en de 830. 
Reflectors zorgen voor 40% meer licht opbrengst zeker bij hoge aquaria 
komt hierdoor meer licht op de bodem. De tijdsduur voor het 
assimilatieproces zit tussen de 8 en de 10 uur. Veel planten geven zelf 
aan als ze genoeg licht ontvangen hebben, zij sluiten dan hun bladeren 
door ze omhoog te plaatsen, zodat ze geen of nauwelijks licht 
ontvangen.  
Langer belichten is dan energie verspilling, om naar het aquarium te 
kijken kan je dus met minder tl's doen. Wil je meer energie besparen dan 
kun vrij eenvoudig met Ikea leds sfeerverlichting maken.  
Zorg dat je water helder is, zodat licht goed het water binnen kan 
dringen. Werk je met dekplaten maak deze dan regelmatig schoon. Dit 
scheelt licht opbrengst 
Blauwlicht geeft een gestrekte groei 
Rood licht een gedrongen groei  
Een tl Philips 830 warm white heeft een groot aandeel rood, maar betreft 
kijklicht een gelige gloed. De meesten vinden dit niet fraai. Philips 840 is 
koelwhite heeft een groter aandeel blauw maar er zit nog steeds rood in 
vergis je daar niet in. Philips 865 die heeft zijn pek in het blauw zitten 
maar ook hier zit een deel rood bij. 
Door de buizen te combineren kan je de planten het optimale groeilicht 
geven en niet minder belangrijk voor fraai kijklicht zorgen zodat onze 
planten en vissen er natuurlijk uitzien.  
Co.2. 
Koolstof is een voedingselement welke de plant uit Co.2 haalt. Dit 
element behoort tot de macro elementen wat wil zeggen dat er veel van 

Aquariumplanten laten groeien 
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nodig is. Co.2 heeft een zuurmakend effect op water, indien de vrije Co.2 
opraakt stijgt de Ph. Planten verbruiken als het licht brand Co.2.  
Als dit element opraakt stagneert de plantengroei, enkele planten 
uitgezonderd. Deze zijn namelijk instaat op een andere wijze zich te 
voorzien van koolstof.  
 
 
Voedingstoffen 
 

 
Vanaf waterstof t/m zwavel zijn de zo genaamde macro elementen 
Van chloor tot Molybeen de micro elementen beter bekend als spore 
elementen er is hiervan  maar een klein beetje van nodig. Maar let op is 
er een element niet aanwezig dan begint de planten in eerste plaats 
gebreken te vertonen en uiteindelijk stopt de groei. In onze bibliotheek 
van aquariumvereniging Aponogeton hebben wij een boekje van Peter 
Hiscock waar dit goed in beschreven staat.  
Zuurstof is een zeer belangrijk element in ons aquarium, planten en 
vooral de echte onderwaterplanten zijn de beste zuurstof leveranciers. 
Maar dan moeten planten wel te eten krijgen en net zo belangrijk zij 
moeten het ook op kunnen nemen. De invloed van Co.2 bespreek ik bij 
het element water uitvoerig.  
Als je goed naar de tabel kijkt dan zie je dat Stikstof een macro element 
is waar veel van gebruikt wordt. In het aquarium halen planten stikstof uit 
nitraat. Ideale waarden is 10 mg per liter  
Goede testersets zijn Salifert en JBL deze geven redelijk nauwkeurig de 
waarden aan. 5 mg is ook een goede waarde maar bij het aflezen van de 
uitslagkleuren lastiger te bepalen. Daarnaast is 5 mg bij een volle 
plantenbak een klein depot.  
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Kalium 
Na stikstof komt kalium het belang van dit element wordt in ons 
aquarium onderschat. Testersets voor kalium zijn duur en niet 
noodzakelijk daar onze planten ons laten zien als zij het element te kort 
komen. De eerste tekenen van een gebrekverschijnsel zijn namelijk 
gaatjes in de bladeren en daar aan vooraf kun je al zien dat  bladeren 
kleiner blijven. Doormiddel van kaliumsulfaat of Kalium van Easylife kun 
je op een eenvoudige wijze bemesten. In Profito en Ferro ( universele 
planten bemester  en ijzer bemester)van Easylife zit overgens al extra  
Kalium.  
Calcium is een belangrijk element voor de opbouw van celweefsel, over 
het algemeen zit dit voldoende  in leiding water. Samen met Magnesium 
vormt het de Gh waarden van ons aquariumwater. 
Maar de verhouding onderling verschilt wel. Als wij de Gh testen en dan 
het calcium kunnen wij met en rekensom het aandeel magnesium 
uitrekenen. In de meesten gevallen zal blijken dat het aandeel  
magnesium maar 10 tot 15 % is. Terwijl planten een grotere behoefte 
hebben aan dit element. Zonder magnesium is er namelijk geen opname 
van stikstof (nitraat) mogelijk.  
Fosfaat  
Belangrijk element en is van belang voor het chemische gedeelte binnen 
het assimilatie proces, stimuleert wortelgroei, en de bloei van een plant.   
Zwavel  
Heeft een niet te verwaarlozen functie, is meestal voldoende aanwezig. 
Zorgt voor een krachtige groei, verbetert de wortelgroei, helpt bij de 
vorming van chlorofyl. Bevordert de ontwikkeling van enzymen en is 
essentieel voor de productie van eiwitten. Ontstaat bij het mineralisatie 
proces.  
Met de sporenelementen zal ik jullie niet te veel belasten. IJzer is hiervan 
de bekendste, een plant mag er niet te kort van hebben. Net zoals de 
overige spornelementen.  
IJzer  
IJzer wordt vlot opgenomen door de plant het liefst via de wortelen. 
Binnen de plant is het een lastig te transporteren element. Een plant is 
instaat om het op te nemen en het op te slaan om het later als het nodig 
is te transporteren. Dit verklaard ook dat als wij ijzer hebben toegevoegd 
dat de dag later het ijzer gehalte al weer is gedaald. Dat je geen ijzer met 
fosfaat te gelijk mag toevoegen, klopt gedeeltelijk. Indien de fosfaat lager 
is dan 0.5 dan en het ijzer niet hoger dan 0.1 dan zal er geen reactie zijn 
tussen beide bestandsdelen. Worden beide waarden hoger dan bestaat 
het risico dat er een reactie ontstaat en fosfaat neerslaat wat algen groei( 
zelfs explosie van algen) te weeg kan brengen.  
Temperatuur 
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Iedere plant heeft zijn eigen minimale, optimale en maximale 
groeitemperatuur. Een plantje meenemen om dat hij zo vriendelijk naar 
je zwaait in de winkel  of vanwege zijn mooie kleur zou zo maar niet 
willen groeien in jou aquarium. Pak eens de Kasselman en lees over de 
nieuwe aan te schaffen plant. 
De meeste aquariumplanten groeien tussen de 22 en 27 graden. Bij 
Discus aquaria, welke warmer zijn, wordt de keuze van planten om 
genoemde redenen behoorlijk kleiner. Planten als het slaplantje en het 
leidseplantje zullen het in een subtropisch aquarium 24 en warmer het 
niet lang uit houden. 
Water 
Persoonlijk vind ik het belangrijk om te weten wat de waterwaarden zijn 
van het kraanwater. Kraanwater is bij de start van een aquarium een 
belangrijk uitgangspunt. Water welke uit de kraan komt is vaak verre van 
ideaal.  
Voor een planten aquarium zijn de volgende waterwaarden ideaal: 
Ph 6.8 t.m7.4 
Kh 3 t/m 5 
Gh 6 t/m 8 
Nitraat 10 mg  
Fosfaat 0.5 t/m 1 
Ijzer 0.1 
In Zeist Bilthoven ( Kh 3a4) komt ideaal aquariumwater uit de kraan. 
Maar in plaatsen als Houten ( Kh 12) is het water zo hard dat de 
huidmondjes van planten dichtslibben. Planten nemen via dit orgaan o.a. 
hun voedsel op en scheiden het afval, zuurstof af. Is het water te hard 
dan is het belangrijk voor een planten bak is om het water zachter te 
maken, dit kan met regenwater, osmosewater of gedestilleerd water. 
Toevoegen van Ph- is een kostbare zaak, daarnaast loopt de 
geleidbaarheid van het water hoog op wat voor onze vissen verre van 
optimaal is. 
Zuurder maken van het aquarium water voor een plantenbak gebeurd vrij 
veel doormiddel van het toevoegen van Co.2 . Co.2 kan op diverse 
manieren worden toegevoegd, namelijk: 

 Tabletten 

 Gasfles 

 vloeibare koolstof 
 Chemisch doormiddel van een Carbonator 

 Elektrolyse  
Uit de kraan stroomt veelal  water met een Ph  van 7,6 of hoger, ook in 
Zeist! test het maar met een Tetra testerset deze is voor de Ph, Kh en 
Gh de nauwkeurigste.  
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Co.2 maakt het water dus zuurder echter er is nog een andere net zo 
belangrijke reden om de Ph tussen de 6.8 en 7.4 te houden. Namelijk dat 
bij deze Ph waarden alle voedingselementen goed opneembaar zijn. 
Planten hebben aan een minimale behoefte aan Co.2 namelijk 5 mg per 
liter. Als dit lager is dan groeien zij niet of nauwelijks. Meet je Ph 8 en 
heb je en Kh van 3 dan zijn voedingstoffen voor de plant nauwelijks 
opneembaar. De groei staat stil en algen krijgen de kans.  
De Kh, Ph en Co.2 staan met elkaar in verbinding. De Kh bestaat uit kalk 
en kalk heeft het vermogen om zuurmakende stoffen te binden. Co.2 
heeft een zuurmakende werking. Als je Kh 7 of hoger is dan moet je heel 
veel co.2 toedienen om je Ph op 7,0 uit te laten komen. Dat is een hele 
toer. Want Co.2 is lichter dan lucht en verlaat daarom makkelijk het 
water. Waterbeweging maakt het oppervlakte groter en zo kan er meer 
Co.2 het water verlaten. Dus geen beluchting (tenzij noodzakelijk 
bijvoorbeeld ademnood bij de vissen standaard klaar hebben liggen 
maar niet onnodig gebruiken). Laat de filterslang rustig in het water uit 
laten komen en niet op het water laten kletteren. Idem de sproeibuis 
onder het wateroppervlakte gebruiken zodat er zo min mogelijk Co.2 
verloren gaat. 
Co.2 koolstof staat in relatie met nitraat en fosfaat de retfeld ratio. 
Retfeld is beslist niet achterhaald zo als sommige roepen, ze beseffen 
vaak zelf niet dat hun waterwaarden overeenkomen met jawel de ratio 
van Retfeld. Daartegen Redfeld is niet heilig, maar bij de ratio rond 16 is 
de minste kans op alg ontwikkeling.   
Ontbreken er andere elementen, en/of zijn andere factoren niet goed 
geregeld bij voorbeeld filtering, waterbeweging dan loop je nog steeds 
kans op alg. Waterchemie is saaie materie, echter als je het leert 
begrijpen ben je al halverwege om een goede basis weg te zetten om je 
aquarium planten te laten groeien.   
 
Heeft u vragen over deze materie, dan kunt u gratis contact met mij 
opnemen.  
Heeft u hulp nodig of moet het een keer rustig  aan de hand van praktijk- 
voorbeelden worden uitgelegd, dan is het mogelijk om een aquarium-
consult (15 euro inclusief BTW excl. KM. vergoeding) af te spreken, in 
een straal van 25 km rondom Houten (bij Utrecht). Neem gerust contact 
op.  
Johan Veenhof 
0657597133 
www.onlineaquariumplanten.nl 
dehoutenseaquariaan@gmail.com 
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acs   amstelveen 

risico-analyse en administratieve dienstverlening 

 

Eén loket voor vele diensten zoals: 

 

          acs - de lange                    acs - verzekeringen 

                   Jaarverslagen                                              Verzekeringen 

                   Boekhoudingen                                                Pensioenen 
                   Salarisadministraties                                       Hypotheken 

                   Bedrijfsadviezen                                         Financieringen 

 
     Berkenrodelaan 5                                                                                                www.acsdelange.nl 
     1181 AH  Amstelveen                                                                                         info@acsdelange.n l 
     tel: 020-6438486                                                                                      www.acs-verzekeringen.nl 

     fax: 020-6436781                                                                                     info@acs-verzekeringen.nl 
 

 
 

 
 
Ik zat laatst met wat vrienden in een Chinees restaurant. Ze hadden daar 
een prachtig aquarium met 2 haaien erin, een grote en een kleine. Ik ben 
altijd ontzettend gefascineerd door aquaria dus mijn aandacht bleef 
steevast naar die 2 haaien gaan.  
Op een gegeven moment komt de ober vragen of we alvast wat willen 
drinken. Ik bestel een biertje, net als mijn vrienden en als de ober 
wegloopt zie ik de kleine haai de grote in zijn staart bijten. De grote 
draait zich even geërgerd om en hapt terug maar de kleine haai is net op 
tijd weg. Even later komt de ober terug met onze biertjes en hij vraagt of 
we al weten wat we willen eten. We bestellen met zijn vieren een grote 
rijsttafel omdat we niet goed kunnen kiezen.  
Als de ober wegloopt bijt de kleine haai weer in de staart van de grote 
haai en schiet gauw weg achter een rots in het aquarium. Als de ober 
terug komt vertel ik hem wat die kleine haai iedere keer doet als hij 
wegloopt waarop de ober briesend op het aquarium afstormt en met 
gebalde vuist naar de kleine haai schreeuwt: "FOEI JONG HAAI" 

http://www.acs-verzekeringen.nl/
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Ruimte voor adverteerders 
 

Wist u dat: 
 

onze digitale versie van de 'Aqua Verniam Post' 
verstuurd wordt aan meer dan dertig collega-

aquariumverenigingen 
en relevante instanties, verspreid over heel 

Nederland? 
 

wij u behulpzaam kunnen zijn met het opmaken 
van 

uw advertentie? 
 

uw logo met eventueel internetadres, indien 
gewenst, vermeld 

wordt op onze Web- en Hyvessite? 
 

Heeft u interesse of verdere vragen, neem dan 
contact op met 

 
redactie@aquaverniam.nl 
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Druk: CopyCom, Amstelveen 

 

Aquarium Holgen 

Dé aquariumspecialist sinds 1895 

 
Als de vissen konden lopen, 

dan gingen ze bij Holgen kopen! 
 

Uitgebreid assortiment  
 

  ■ zee- en zoetwaterdieren 
■ aquariumplanten 
■ aquaria, o.a. Juwel en Schwarz 
■ alle techniek en toebehoren 
■ hout en bodemmateriaal 
■ voeding 
_____________________________________________________________ 
 

Jac. van Lennepstraat 64 
    1053 HL Amsterdam 
                 (maandag gesloten) 

(Parkeren om de hoek in de Bilderdijkstraat 

voor € 0,10 – max. 1 uur) 
 

      Telefoon:  020 – 6185563 
                Fax:   020 – 6163434 

    E-mail:  info@aquarium-holgen.nl 
         Website:  www.aquarium-holgen.nl 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@aquarium-holgen.nl
http://www.aquarium-holgen.nl/

