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

 

www.aquaverniam.nl 

 

Aqua Verniam houdt elke 4
de
 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 incl NBAT:         € 60,-- 

Gewoon lid excl. NBAT        € 45,-- 

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: 

Martin Scheepstra 

(Contactgegevens: zie boven) 

 

Peter Westenberg 

Tel.: 020-6974906 

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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Aquariumbouw 
in alle vormen en maten 
met of zonder meubel en in vele kleuren 
__________________________________________________ 
 

Meubelen - Massief houten meubelen of met ijzeren en/of roestvast 

stalen frame, aangekleed met Formica en voorzien van schuifdeuren 
 

Biologische filters - In alle vormen en maten met of zonder GAF-

installatie 
 

Aquarium reparatie - Alle voorkomende reparaties. Gaten boren – 

diverse maten, in bestaande aquaria (ook ter plaatse) 
 

Huisbezoek - Voor bespreken aquariumbouw, op afspraak en geheel 

vrijblijvend 

_____________________________________________ 

 
Oude Kruisweg 112 E - 2142 EH Cruquius  
 

Bezoek aan Delicate Discus a.u.b. op afspraak 
 

Tel. 06 51327881 

 
E-mail: delicatediscus@hetnet.nl 
 
Routebeschrijving: via de N201 - afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer. Volg de N201 (8,5 
km richting Heemstede/Haarlem) tot voorbij Hoofddorp. Na het Spaarne Ziekenhuis 
1ste stoplicht links (afslag woonboulevard Cruquius Zuid). Meteen rechts af (Oude 
Kruisweg) en langs caravan en occasion dealer. Tussen de huisnummers 114 en 
116 door. Achter deze huizen vindt u ons rechts. Parkeerterrein achter ons gebouw. 
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De grote vraag die in ons vorige nummer centraal stond was: “Wordt Aqua Verniam 
57 jaar op 24 februari?”. 
 
Zoals bekend was het uiterst onzeker of de vereniging nog wel kon blijven bestaan. 
Niemand had zich, ondanks herhaalde dringende oproepen, gemeld voor de functie 
van penningmeester en zonder iemand die op de financiën let kan een vereniging 
eenvoudig weg niet bestaan. 
 
Vol enthousiasme is op 24 februari 1957 de vereniging Aqua Verniam opgericht door 
een aantal bevlogen aquarianen die de behoefte hadden om hun gemeen-
schappelijke kennis en ervaring omtrent hun hobby met anderen te willen delen. 
Door het organiseren van lezingen werd deze kennis nog verder uitgebreid. De 
verenigingsavonden waren en zijn nog steeds het platform waarop je hieraan 
invulling kunt geven. Het delen van kennis en ervaring en het verder vermeerderen 
van onze kennis  is tot op heden nog steeds de doelstelling van onze vereniging. Het 
zou doodzonde zijn om dit op te moeten geven, maar zo zag het er wel naar uit. 
 
Enkele leden van het bestuur hadden zich, als voorbereiding, inmiddels verdiept in 
de statuten om te kijken hoe de vereniging opgeheven zou kunnen worden. Het voert 
te ver om iedereen hierover in detail te informeren, maar het bestuur was op de 
jongste verenigingsavond volledig voorbereid om de stekker er uit te moeten trekken. 
 
Nu deed het toeval (overigens wat is toeval?) zich voor dat in de week voorafgaand 
aan de ledenavond een aspirant-lid zich telefonisch bij de voorzitter meldde. Hem 
werd verteld dat wij normaal ontzettend blij zijn met een nieuw lid, maar dat gezien 
de huidige omstandigheden het voortbestaan van de vereniging onzeker was en bij 
uitblijven van een penningmeester Aqua Verniam opgeheven zou worden. 
De heer Bokje, het aspirant-lid, antwoordde vervolgens dat hij jarenlange ervaring 
had met de administratie en penningmeesterschap van een kerkgemeenschap met 
honderden leden en best bereid was om het penningmeesterschap van Aqua 
Verniam op zich te nemen. Het spreekt voor zich dat het bestuur met meer dan 
gewone belangstelling uitzag naar zijn komst op de verenigingsavond! 
 
Op de betreffende avond was Hans Botje aanwezig en meldde dat hij al besloten had 
om in ieder geval lid te willen worden. Toen Aart van Altena opmerkte: “dat is heel 
leuk, maar dat kan alleen maar als je ook penningmeester wordt” (zonder 
penningmeester zou de vereniging namelijk opgeheven worden) ontstond er grote 
hilariteit. 
 
Eind goed, al goed! Hans heeft zich gekandideerd voor de functie van 
penningmeester en is op de ledenvergadering van 27 februari als zodanig gekozen. 
Het verslag van de ledenvergadering staat op de volgende bladzijden. 
 

 
Namens het bestuur: Martin Scheepstra 

Aqua Verniam is 24 februari 57 jaar geworden! 
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Aanwezig: 
G.J. Groote Wolthaar (voorzitter), P. van IJsendoorn, M. de Jong, E. van 
Gelderop (aspirant lid), E. Stevens, M. Roelvink, J. Molleman, P. 
Gaspers, J. Altelaar, M. Mancinelli, B. Helsloot, H. Bokje, A.G. Bos. 
(penningmeester)  
Afwezig met afmelding: A. van Altenaar (bestuurslid), M. Scheepstra 
(bestuurslid) 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent op even na achten de vergadering en heet iedereen 
hartelijk welkom. Hij verontschuldigd zich voor het ontbreken van een 
agenda. Dit is normaal de taak van de secretaris, maar deze functie is 
vacant. 
  
2.    Notulen 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2011 zijn 
niet aanwezig en worden derhalve niet goedgekeurd. 
  
3. Verslag Verenigingsjaar 2011 
Is niet beschikbaar wegens het ontbreken van een secretaris. 
 
4. Financieel jaarverslag 2011 
De penningmeester deelt het exploitatieoverzicht 2011 uit en ligt de 
posten, waar nodig, toe. Doordat met ingang van 2011 de contributie is 
verhoogd, sluit de exploitatie met een posities saldo. Zoals altijd zijn de 
grootste kostenposten het lidmaatschap NBAT en de druk en 
portokosten Aqua Verniam Post. 
 
5. Begroting 2012 
De begroting 2012 wordt besproken en de penningmeester vraagt de 
leden of zij akkoord gaan. Er wordt besloten kosten huiskeuring op te 
nemen voor 150,-- en kosten sprekers voor 350,--. Na deze aanpassing 
wordt de begroting 2012 (batig saldo 40,--) unaniem goedgekeurd. 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
Aquarium Vereniging Aqua Verniam op 27 

februari 2012 te Amstelveen. 
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6. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie (M. Mancinelli en J. Altelaar) keuren de 
administratie goed en verlenen de penningmeester en het bestuur 
decharge. Uit hun boekenonderzoek bleek dat gemaakte portokosten 
niet waren verantwoord, dit is aangepast waarnaar het jaar alsnog 
positief werd afgesloten. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie  
De heren Macinelli en Altelaar stellen zich opnieuw beschikbaar, er zijn 
geen tegenkandidaten, en worden wederom verzocht hun controletaak 
op zich te nemen. 
 
8. Benoeming bestuursleden 
Arien Bos treedt af als penningmeester en Hans Bokje heeft zich 
kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten en Hans wordt unaniem 
benoemd als nieuwe penningmeester van de vereniging. 
Martin en Aart treden na drie jaar af, ze hebben zich opnieuw 
beschikbaar gesteld en worden zonder tegenstemmen voor een nieuwe 
periode van drie jaar benoemd.  
 
Gerrit Jan vraagt of er aanwezigen zijn die zich geroepen voelen om de 
rol van secretaris op zich te nemen. Als niemand zich meld wordt 
geopperd of een van de bestuursleden secretaris willen worden. Gerrit 
Jan zal dit vragen aan Aart en/of Martin. 
  
9. Ereleden 
De vereniging kent op dit moment drie ereleden, te weten J. de Beer, R. 
Odijk en H. Scholte. Unaniem wordt besloten om N. Zonneveld met 
ingang van 1-1-2012 eveneens te benoemen tot erelid. Omdat hij niet 
lang genoeg lid van NBAT is geweest om in aanmerking te komen voor 
een oorkonde zal het bestuur N. Zonneveld op passende wijze op de 
hoogte stellen van het erelidmaatschap. 
  
10. Vivariumbeurs 2012 
Aqua Verniam zal weer op de beurs aanwezig zijn. Bemanning van de 
stand is geregeld en Gerrit Jan zal zorgen voor actueel maken van het 
inschrijfformulier. Belangrijk is om geïnteresseerden in ieder geval 
telefoonnummer en E mail adres te laten invullen. Internet adres moet 
vermeld worden, want website werkt. 
 
11. Contributie 2013 
Besloten wordt om deze ongewijzigd te laten, te weten 60,-- incl. NBAT 
en 45,-- excl. NBAT. Inschrijfgeld 5,-- te voldoen aan de bar (contant). 
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12. Rondvraag 
J. Molleman:  heeft de indruk dat Aqua Verniam Post vaak (te) laat komt. 
Zou één week voor de vierde maandag op de mat moeten vallen, ook 
gezien aankondigingen van eerstvolgende clubavond.  
B. Helsloot: Heeft bezoek gebracht aan aquariumvereniging aquafauna 
te Watergraafsmeer. Voorzitter Eppinga staat open voor gezamenlijke 
activiteiten zoals “uitwisselen van sprekers”. Gerrit Jan zal contact met 
hem opnemen om een en ander te bespreken. Bert zal ook nog op 
bezoek gaan bij aquariumvereniging in Aalsmeer. 
H. Bokje: Hij zal als penningmeester geen kontante kas hebben, alleen 
giraal betalingsverkeer. Inschrijfgeld voor nieuwe leden te voldoen aan 
de bar. 
 
13. Sluiting 
Gerrit Jan sluit om 22.00 uur de vergadering waarna iedereen zich 
richting bar begeeft.  
 

 

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 57/1e, 1076 LS  Amsterdam 
Telefoon: 020 – 614 14 17 
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Voor de liefhebbers 
 
Het volgende artikel is geschreven door Arjan de Winter. Al zijn 
artikelen zijn o.a. te vinden op www.dewinters.nl/artikelen  
 
 
Op zijn tijd zal iedereen met een aquarium wel eens hinder ondervinden 
van algen in het aquarium. Over het 
onderwerp algen in het aquarium is 
dan ook al heel wat geschreven en 
het aantal beschreven methodes om 
van algen in het aquarium af te 
komen overstijgt haast het aantal 
soorten algen. Ondanks de 
boekwerken vol die er reeds 
geschreven zijn over algen in het 
aquarium schiet de kennis over 
algen in het aquarium vaak nog te 
kort om ieder geval van overmatige 
algengroei in het aquarium goed te verklaren. Dit wil echter geenszins 
zeggen dat er geen goede methodes zijn om algen te bestrijden, maar 
meer dat er geen oplossing is die voor ieder aquarium toepasbaar is. 
Enerzijds kan het bestrijden van algen hierdoor in sommige gevallen een 
langdurig en moeizaam proces zijn, maar anderzijds is er geen enkel 
onderwerp over het aquarium waarmee men zo veel praktijk kennis kan 
opdoen over het biologisch evenwicht in het aquarium als met algen 
bestrijden.  
Ondanks de toegenomen rol van techniek in het aquarium en de 
toegenomen kennis, waardoor aquariums gemakkelijker in goede 
conditie te houden zijn, is de bestrijding van algen anno 2012 nog steeds 
vooral een kwestie van persoonlijke ervaring en experimenteren met 
waterwaardes, inrichting en de gebruikte techniek. De bestrijding van 

algen in het aquarium moet echter ook 
geen obsessie op zich worden. Een 
algenvrij aquarium zoals vele boeken 
nog wel eens over willen schrijven is 
een utopie, die naar mijn mening niet 
zinvol is om na te streven. Naar mijn 
mening zijn algen in een beplant 
aquarium pas ongewenst wanneer ze 
grootschalig op de bladeren van de 
planten zitten, waardoor de algen het 

Algen in het Aquarium 
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uiterlijk, de groei en de levensduur van de planten nadelig beïnvloeden. 
Het doel van algen bestrijden moet dan ook niet het compleet uitroeien 
van alle algen in het aquarium zijn,maar vooral te voorkomen dat de 
algen te overheersend worden of het terugdringen van algensoorten die 
het aquarium domineren. Een kleine hoeveelheid algen in het aquarium 
is niet zo'n probleem en op sommige 
plaatsen kunnen algen het aquarium 
ook juist verfraaien.  Een voorbeeld 
hiervan is te zien op de rechter foto 
waar algen het kienhout in mijn 
aquarium verfraaien en een meer 
natuurlijk aanzicht geven. Ook algen 
op de achterwand of op rotsen 
kunnen vaak juist mooi aandoen en 
het geheel een natuurlijker aanzicht 
geven.  
 
Natuurlijk zijn niet alle algen het zelfde en is de ene soort hinderlijker dan 
de andere. Een algensoort die men echter nooit moet dulden in het 
aquarium zijn de zogenaamde blauwe algen. Deze algen worden ook 

wel cyano bacteriën genoemd 
doordat zij zowel een plantaardige 
als bacteriële stofwisseling hebben.  
Blauwe algen overwoekeren de 
bodemen de planten in het aquarium 
en verstikken hierdoor de planten. 
Ook geven blauwe algen stoffen af 
aan het water die andere bacteriën in 
hun groei belemmeren. Als deze 
algen in een aquarium voorkomen is 
het belangrijk deze zo snel mogelijk 
te verwijderen en bestrijden. 

 
 

Wat zijn algen 
 
Algen zijn in principe primitieve planten, die voor hun groei afhankelijk 
zijn van de zelfde factoren als de reguliere planten in het aquarium. De 
bestrijding van algen kan dan ook het best gedaan worden door 
beïnvloeding van de zelfde factoren die voor planten juist gebruikt 
worden om de groei te beïnvloeden. De belangrijkste factoren voor de 
groei van planten en algen zijn hieronder weergegeven. 



11 

 

1. de hardheid van het water 
2. de temperatuur van het water 
3. de verlichting 
4. de zuurgraad van het water 
5. voedingstoffen in het water 

 
Mede door de verwantschap met de planten die in het aquarium 
gehouden worden kan het voorkomen van algengroei in een aquarium 
een lastig proces zijn. Ook zijn in praktijk niet alle vijf de methodes goed 
bruikbaar om algen in het aquarium te bestrijden. 
Van de punten 1 en 2 zijn eigenlijk nauwelijks gegevens beschikbaar 
over hun effect op algen in het aquarium en of deze processen te sturen. 
In de sloten en meren in Nederland is in de zomer echter goed te zien 
hoe een stijgende temperatuur een ware algenexplosie kan veroorzaken 
in deze wateren tijdens de zomermaanden. Zowel de hardheid van het 
water als de temperatuur zijn echter waardes die normaliter zo gekozen 
worden dat deze geschikt zijn voor de vissen en planten die in het 
aquarium gehouden worden. Doordat deze waardes zeer van belang zijn 
voor de gezondheid van de vissen en de groei van de planten is het 
aantal mogelijkheden om met deze waardes te experimenteren redelijk 
beperkt in het aquarium. 
De verlichting van een aquarium kan sterk van invloed zijn op de 
algengroei in een aquarium. Dit kan in praktijk echter gaan om een 
gebrek aan verlichting als een teveel. Ook het spectrum van het licht kan 
van invloed zijn op het verschijnen van sommige algensoorten in het 
aquarium. 
De verlichting boven een aquarium moet over het algemeen goed in 
balans zijn met de plantengroei in het aquarium. In aquarium met weinig 
planten of planten die niet zo veel licht nodig hebben, kan een sterke 
verlichting extra algengroei in het aquarium veroorzaken. Voor een dicht 
beplant aquarium, waarin ook voldoende voedingsstoffen voor de 
planten aanwezig zijn is het meestal echter gewenst om juist een sterke 
verlichting te gebruiken om te voorzien in de eisen van de planten. Naast 
de sterkte van de verlichting boven het aquarium is vooral ook de 
verlichtingsduur per dag van invloed op algengroei. 
Vooral in beplante aquarium waar de verlichting meer dan 12 tot 14 uur 
aanstaat kunnen algen hun kans grijpen, aangezien de planten over het 
algemeen niet langer dan 12 uur per dag actief zijn en dan in een 
ruststand gaan. Ook zonlicht is een factoor waarmee rekening gehouden 
dient te worden. Het beste is het om een aquarium zo te plaatsen direct 
zonlicht op kan vallen. Aquariums die dagelijks veel zonlicht ontvangen 
hebben over het algemeen een veel grotere kans op ongewenste 
algengroei. 
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Punt 4, de zuurgraad van het water, is een factor die wel regelmatig 
gebruikt wordt om algen in het aquarium te voorkomen of te bestrijden. 
De ervaring met de zuurgraad van het water is dat vooral hoge pH 
waardes van boven de 7,5 tot extra algengroei kunnen leiden. Om 
algengroei te beperken is het meestal aan te bevelen om de pH van het 
aquariumwater tussen de 6,5 en 7,2 te houden.  In praktijk dient de pH 

waarde van het aquariumwater ten 
eerste aangepast te worden aan de 
eisen van de vissen in het aquarium 
en de carbonaathardheid van het 
water. De meeste vissoorten die in 

het aquarium gehouden worden hebben een voorkeur voor een neutrale 
tot licht zure pH van het water, waardoor het in de meeste aquariums 
goed mogelijk is (en zelfs gewenst) om de zuurgraad van het water in dit 
bereik te houden. De belangrijkste factoor voor het ontstaan van algen 
zijn de voedingstoffen in het water. Met name fosfaten en nitraten 
worden in verband gebracht met algengroei in het aquarium. Doordat de 
hoeveelheid voedingsstoffen in het water maar een gering effect heeft op 
de vissen in het aquarium is dit het meest bruikbare aspect om algen in 
het aquarium te voorkomen of te bestrijden. Vanwege de rol die fosfaten 
en nitraten spelen bij de algengroei als wel de planten groei zijn er een 
divers aantalmethoden om de hoeveelheid van deze voedingsstoffen in 
het aquarium te 
beïnvloeden. De 
huidige theorieën 
die momenteel 
bestaan over 
algengroei in het 
aquarium zijn dan 
ook met name 
gebaseerd op het 
fosfaat en nitraat 
gehalte van het 
aquarium.  
 
Theorieën om algengroei te voorkomen 
 
Gezien de grote hoeveelheid methodes om algen te voorkomen en 
bestrijden is het aantal theorieën die algengroei in het aquarium 
proberen te verklaren zeer gering. Over het algemeen beperkt men zich 
tot slechts twee theorieën, die zoals gebruikelijk bij het onderwerp algen 
elkaar redelijk tegenspreken. 
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Theorie 1: beperking van beschikbare voedingsstoffen voor algen 
 
De oudste en nog steeds meest beschreven methode om algen te 
voorkomen in het aquarium is door het beperken van de beschikbare 
voedingsstoffen voor algen. Bij deze methode wordt er vooral naar 
gestreefd om de fosfaat en nitraat gehaltes in het aquarium te 
minimaliseren. Het idee hierachter is dat wanneer minimaal één van 
deze voedingsstoffen niet of in zeer geringe hoeveelheden aanwezig is 
de algen in hun groei geremd worden.  
Het echt minimaliseren van deze voedingsstoffen is praktisch alleen 
maar mogelijk met een aquarium met een kleine visbezetting of in een 
aquarium met zeer veel planten, aangezien aquariumplanten net als 
algen fosfaten en nitraten als voedingsstoffen nodig hebben. Over het 
algemeen wordt deze theorie vooral gebruikt voor dicht beplante 
aquariums, waarbij de opvatting heerst dat de planten in het aquarium 
beter in staat zijn de voedingsstoffen uit het aquariumwater op te nemen 
dan de algen.  
De jarenlange praktijk lijkt ook te onderschrijven dat aquariums met lage 
fosfaat- en nitraat waardes over het algemeen minder last hebben van 
overmatige algengroei dan aquariums met hoge fosfaat- en nitraat 
waardes. In praktijk zijn er echter ook veel aquariums die niet 
overeenkomen met deze theorie, zoals zwaar met fosfaat en nitraat 
'verontreinigde' aquariums waarin nauwelijks noemenswaardige 
hoeveelheden algen te vinden, maar ook net zo veel 'voorbeeld' 
aquariums met nauwelijks fosfaten en nitraten die toch overwoekert 
worden met algen. 
Vanuit de praktijk blijkt dan ook dat een lage fosfaat en nitraat waarde 
zeker geen garantie is voor een algenvrij aquarium. Ondanks de 'zwarte 
gaten' in de beschreven methode van beperking van de fosfaat- en 
nitraatwaardes heeft de hierboven beschreven benadering van fosfaat 
en nitraat in het aquarium jarenlang als standaard gefungeerd. Pas de 
laatste jaren lijken er mondjes maat andere benaderingen te komen op 
dit thema. Vooral vanwege problemen met algen in dicht beplante 
aquariums met zeer lage fosfaat- en/of nitraat waardes is men zich 
opnieuw in dit thema gaan verdiepen.  
Waarom dit pas de laatste jaren in gang gezet lijkt te zijn durf ik niet met 
zekerheid te zeggen, maar ik vermoed dat het de trend van het beperken 
van het aantal vissen in het aquarium (bron van fosfaat en nitraat) en het 
verbeteren van de groeiomstandigheden van de planten in het aquarium 
(de verbruikers van fosfaat en nitraat) ervoor gezorgd heeft voor het 
inzicht dat eenzijdig beperken van de fosfaat- en nitraatwaardes in het 
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Zondag 19 juni maken we vanuit Landsrade een rondwandeling via Pesaken, Euverem, 
Reijmerstock en gaan over Waterop weer terug. 
Maandag 20 juni brengt de bus ons naar De Meinweg voor een heerlijke wandeling langs 
prachtige vennen en door bos en heide. In dit bijzondere gebied kunnen we zeker 
hagedissen zien, en misschien ook een adder of een wild zwijn. 
 
 
 
Het Elfenmeer in De Meinweg 
 
 
Dinsdag 21 juni weer een brengtocht met de bus, nu naar Noorbeek waarvandaan we 
teruglopen naar Landsrade. We komen door diverse landschappen en gaan langs de Planck,  
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aquarium zeker niet altijd het beloofde resultaat oplevert. Theorie 2: 
zorgen voor een voedingstoffen balans tussen fosfaat en nitraat. Sinds 
enige jaren begint langzaam het besef door te dringen dat het eenzijdig 
beperken van fosfaten en nitraten niet altijd een garantie is voor succes. 
Naar aanleiding van experimenten die uitgevoerd zijn tussen de 
verhouding stikstof (in het aquarium vooral aanwezig in de vorm van 
nitraat) en fosfor (in het aquarium vooral aanwezig in de vorm van 
fosfaat) in het water is. 
 
Methodes om algen te bestrijden 
Mechanisch verwijderen van algen 
 

 Onder het mechanisch verwijderen 
wordt verstaan het handmatig 
verwijderen of door afzuigen met een 
slang verwijderen van algen uit het 
aquarium. Deze methode is normaliter 
niet zo zeer een methode om algen 
mee te bestrijden, maar meer om te 
voorkomen dat een algensoort zodanig 
dominant wordt dat het storend is of dat 
er schade aan de planten ontstaat. Het 

mechanisch verwijderen van algen is vooral van toepassing op blauwe 
algen, draadalgen en bruine algen, die relatief eenvoudig uit het 
aquarium gehaald kunnen worden. Zeker bij blauwe algen in het 
aquarium is het belangrijk om de algen regelmatig met een slang weg te 
zuigen uit het aquarium om te voorkomen dat ze het hele aquarium 
verstikken.  
Tevens is het hiernaast van belang om de oorzaak van de blauwe algen 
plaag te vinden en het aquarium zo bij te sturen dat de blauwe algen 
geen kans meer hebben. In het geval van draadalgen is het verwijderen 
minder kritisch dan met blauwe algen en dient het verwijderen vaak 
vooral een optisch doel. Draadalgen kunnen vaak gemakkelijk verwijdert 
worden door ze om een stokje te draaien of gewoon om een vinger. 
Bruine algen zijn net zo als blauwe algen mechanisch te verwijderen 
door ze met een slang af te zuigen, maar zijn over het algemeen ook 
goed met algeneters te bestrijden of een wijziging in de verlichting. De 
overige algensoorten in het aquarium zijn meestal niet zo eenvoudig 
mechanisch te verwijderen doordat zij zich meestal goed vastzetten aan 
de planten of decoraties. In een vroeg stadium van het opkomen van 
baardalgen en penseelalgen wordt nog wel eens geadviseerd begroeide 
decoratie goed schoon te maken en de aangetaste planten te 
verwijderen. Wanneer deze algensoorten echter al verder verspreid zijn 
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door het aquarium is het weinig zinvol om de hele inrichting van het 
aquarium maar weg te doen en dienen deze algen toch met andere 
methodes bestreden te worden. 
 
 
 
Aanpassen van de verlichting 
 
Algen zijn net als planten in het aquarium afhankelijk van licht voor hun 
fotosynthese. Door het aanpassen van de sterkte van de verlichting of 
het spectrum kunnen sommige algensoorten met succes bestreden 
worden. Met name bruine algen kunnen met succes met bestreden 
worden door een sterkere verlichting toe te passen (of te oude TL balken 
vervangen door nieuwe) of door het spectrum van de verlichting aan te 
passen. Over het algemeen is echter vooral belangrijk om de verlichting 
boven het aquarium zodanig te kiezen dat er een goede balans is tussen 
de gebruikte verlichting en planten. Een dicht beplant aquarium, waarin 
gebruik gemaakt wordt van CO2 bemesting en een basis 
aquariumplanten bemesting zal de behoefte van de planten hoog zijn en 
is een sterke verlichting gewenst. Wanneer er echter een er een verband 
gelegd tussen de kans op de ontwikkeling van blauwe algen of groene 
algen. Deze theorie is vooral bekend geworden onder de naam Redfield 
ratio.  
 

 
 
In Nederland was Charles Buddendorf op zijn website de persoon die de 
zogenaamde Redfield ratio beter bekend maakte onder het grote 
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publiek. Een uitgebreid artikel over deze ratio is terug te vinden op de 
website van Charles Buddendorf. In het kort komt het erop neer dat de 
kans op algen bepaald wordt door de verhouding tussen het stikstof en 
fosfor gehalte van het water, wat in het aquarium versimpeld kan worden 
naar de verhouding tussen nitraten en fosfaten. De optimale 
verhouding tussen stiksof en fosfor in het aquarium is 16:1, waarbij de 
kans op algen het kleinst is. Hierboven staat de Redfield ratio in 
tabelvorm weergegeven berekend uit de verhouding nitraat en fosfaat. 
sterke verlichting gebruikt wordt zonder dat er voldoende 
voedingsstoffen als bijvoorbeeld CO2 en sporenelementen voor de 
planten beschikbaar zijn kan een sterke verlichting juist algen in de hand 
werken. Voor het spectrum van de verlichting boven het aquarium zijn 
vooral lampen met een hoog rood aandeel aan te bevelen voor een 
goede plantengroei.  
Algen geven over het algemeen de voorkeur aan een hoog blauw 
aandeel in het spectrum. Er zijn ook speciale TL balken op de markt met 
een folie over de lamp dat UV licht filtert wat algen in hun groei zou 
moeten remmen. Boven mijn eigen aquarium heb ik dit type TL balken 
enige tijd gebruikt, maar geen wezenlijk voordeling of nadelig verschil 
met gewone TL balken kunnen ontdekken. 
Naast de verlichting boven het aquarium is vooral zonlicht een factor die 
sterke algengroei in een aquarium kan veroorzaken. Bij de plaatsing van 
een aquarium is het aan te raden het aquarium op een zodanige plek te 
zetten dat er geen direct zonlicht opvalt of slechts voor korte duur. Voor 
het bestrijden van sommige algensoorten wordt nog wel eens 
aangeraden om het aquarium enige dagen te verduisteren, zodat de 
algen bij gebrek aan verlichting afsterven. In een beplant aquarium 
zullen echter ook de planten hiervan schade ondervinden, waardoor 
deze methode vooral geschikt is voor onbeplante aquariums.  
Na de periode van verduistering dienen afgestorven algen en planten 
mechanisch verwijdert te worden. De verlichting dient weer stapsgewijs 
opgebouwd te worden, door bijvoorbeeld met een verlichtingsduur van 5 
uur te beginnen en iedere dag een uur langer te verlichten tot de 
normale verlichtingsduur weer bereikt is. 
 
Algen bestrijden met chemische middelen!! 
 
Chemische middelen op algen mee te bestrijden zijn globaal in te delen 
in middelen die de algen daadwerkelijk proberen te doden en middelen 
die de waterkwaliteit aanpassen en hierdoor de groeiomstandigheden 
voor algen verslechteren. Het gebruik van de daadwerkelijke 
bestrijdingsmiddelen is controversieel en over het algemeen is het 
gebruik hiervan af te raden. Door de grote overeenkomst tussen planten 
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en algen is het moeilijk een product te maken die enkel de algen bestrijd 
en de planten met rust laat. Tevens zullen vaak ook nuttige bacteriën 
gedood worden door deze producten, waardoor het biologisch evenwicht 
van het aquarium verstoord wordt. Hoewel dit soort producten over het 
algemeen wel de algen in het aquarium doden, wordt de oorzaak van de 
algengroei niet bestreden, waardoor de algen meestal weer terugkomen 
na enige tijd. Vanwege de nadelen die deze producten hebben zijn ze 
over het algemeen af te raden en moeten ze vooral gezien worden als 
een laatste redmiddel. Veiliger in het gebruik en meer gericht op een 
daadwerkelijke oplossing van het algenprobleem zijn producten die de 
waterkwaliteit aanpassen, waardoor de groeiomstandigheden voor de 
algen verslechteren.  

 De laatste jaren zijn er redelijk veel 
producten op de markt verschenen die 
fosfaten en/of nitraten uit het water 
verwijderen. Ook zijn er producten die juist 
bedoelt zijn om het fosfaat en/of nitraat 
gehalte te verhogen in het geval van 
tekorten of een onbalans in de verhouding 
tussen fosfaat en nitraat. Hoewel ik 
persoonlijk meer een voorstander ben om 
een goede biologische balans te vinden 
voor het nitraat en fosfaat gehalte, kan het 

bij een aquarium in onbalans praktisch zijn om dit soort producten te 
gebruiken. Eén van de belangrijkste factoren van algengroei in het 
aquarium blijft toch het fosfaat en nitraat gehalte, waardoor dit soort 
producten zeker nuttig kunnen zijn. Voor het beperken van de 
hoeveelheid fosfaat en nitraat in een aquarium blijft het in eerste 
instantie belangrijk om het aquarium niet te over bevolken, regelmatig 
water te verversen en snelgroeiende planten te gebruiken.  
Het gebruik van chemische middelen om het nitraat en fosfaat gehalte te 
verlagen moeten vooral gezien worden als tijdelijke oplossing tot het 
probleem met fosfaten en nitraten structureel opgelost is. 
 
Aanpassen van de zuurgraad van het water 
 
In eerste instantie dient de zuurgraad van een aquarium afgestemd te 
zijn op de vissoorten die in het aquarium gehouden worden, maar de 
zuurgraad kan ook een instrument zijn om algengroei te bestrijden. Over 
het algemeen wordt vooral een hoge pH waarde van het water (meer 
dan 7,5) in verband gebracht met sommige algensoorten.  
In één van mijn eigen aquarium heb ik met door een niet goed geijkte 
verouderde pH elektrode gedurende lange tijd een veel hogere pH 
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gehad dan ik dacht, waarbij ik veel last had van een vieze drabbige 
zwarte algensoort die wat op een soort blauw algen leek, maar dan 
zonder de vieze geur die blauwe algen normaliter afgeven. Na de 
aanschaf van een nieuwe pH elektrode voor mijn CO2 bemesting en een 
verlaging van de zuurgraad verdwenen deze soort algen bijna als 
sneeuw voor de zon. Over het algemeen wordt een neutrale tot licht zure 
pH waarde van het aquariumwater geadviseerd om algengroei te 
beperken.  
Voor beplante aquariums is vooral het gebruik van een CO2 bemesting 
aan te raden om de zuurgraad van het aquariumwater in het juiste traject 
te houden. In aquariums met weinig planten of planten die weinig licht 
nodig hebben kan ook het filteren over turf een methode zijn om licht 
zuur aquarium water te maken. Vanwege de verkleuring van het 
aquariumwater door het filteren over turf is deze methode minder 
geschikt voor dicht beplante aquariums waarin licht goed moet 
doordringen voor een gezonde plantengroei.  
Hoewel de zuurgraad van het aquariumwater een factor kan zijn 
waarmee algengroei bestreden kan worden, moet deze factor ook niet te 
zwaar opgenomen worden. Bij extreme pH waardes van het aquarium 
kan de zuurgraad zeker een factor zijn die algengroei stimuleert, in veel 
gevallen van algengroei zal de oorzaak echter ook gezocht moeten 
worden in andere factoren zoals het nitraat en fosfaat gehalte van het 
water. 
 
Aquariumplanten gebruiken in het aquarium 
 
Over het algemeen staan aquariums met een goede plantengroei erom 
bekend dat ze relatief weinig last hebben van algen. Naast een 
decoratieve functie vervullen planten in het aquarium een belangrijke rol 
in het aquarium. Drie belangrijke eigenschappen van planten in het 
aquarium zijn de volgende: 

• Aquariumplanten nemen nitraten en fosfaten op uit het water als 
voedsel 

• Aquariumplanten helpen mee aan het tot stand komen van een 
biologische evenwicht in het aquarium 

• Aquariumplanten geven zuurstof af aan het aquariumwater 
 
De hierboven genoemde drie eigenschappen van planten in het 
aquarium kunnen indirect ervoor zorgen dat algen in het aquarium 
minder kans krijgen. 
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Je hoort steeds maar weer het verhaal dat de mensen hun planten zo 
graag willen laten assimileren omdat dat zo goed is. Wat de mensen dan 
eigenlijk voor ogen hebben, zijn dat er belletjes van de planten af komen, 
maar het is een groot misverstand om dat assimilatie te noemen. Het 
heeft er wel mee te maken, maar de belletjes zijn niet de assimilatie. 
Laten we eerst eens kijken wat assimilatie dan wel is.  

Wat bedoeld word als de aquarianen 
het hebben over assimilatie is de 
fotosynthese, assimilatie is een term die 
wordt gebruikt voor een chemisch 
proces waarbij een organische 
chemische verbinding wordt 
opgebouwd uit eenvoudigere 
organische componenten of uit 
kooldioxide en water. De assimilatie die 
de planten uitvoeren is dus de 

fotosynthese (= met licht een verbinding maken). Assimilatie kan alleen 
gebeuren als er voldoende voeding en licht aanwezig is.  
Als we gaan kijken wat er eigenlijk gebeurd dan zien we het volgende: 
  
6 H2O + 6CO2 + Energie = C6H12O6 + 6O2  
 
Of te wel: water + Koolstofdioxide + licht = glucose = suiker + zuurstof  
Wat je ziet is dat er bij dit proces zuurstof vrijkomt, en dat is wat we zien 
als er zo'n stroom bellen uit de plant komt. AHA, hoor ik je al zeggen: 
dus toch assimilatie. Maar het feit dat er bellen uit de planten komen 
betekend niet dat de plant alleen dan assimileert, dat doet hij eigenlijk de 
hele tijd dat het licht is.  
Meestal is het zo dat de plant de zuurstof aan het water afstaat, waar het 
netjes oplost en er dus geen bellen te zien zijn.  
Hoe kunnen dan de bellen ontstaan? Dat komt doordat het water rondom 
de plek waar de bellen ontstaan (de bladeren) is er inmiddels zoveel 
zuurstof in het water opgelost dat er niet meer bij kan, Het water is dan 
verzadigd met zuurstof. Dan kan de geproduceerde zuurstof niet meer 
oplossen en vormt dan bellen. Dus wat je eigenlijk ziet is wel een product 
van de assimilatie, maar als je geen bellen ziet wil dat niet zeggen dat er 
geen assimilatie is.  

Bron: www.aquaclopedie.nl 
 

ASSIMILATIE EN BELLEN 
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Maandag 26 maart 
 

Lezing “15 biotopen” 
door Dick Poelemijer 

 
Dick neemt ons meer door de hele wereld waarbij hij per biotoop een 

aantal planten en vissen de revue laat passeren. 
 
 

Workshop waterwaarden bepalen 
 

Na de pauze geeft Dick een workshop “waterwaarden bepalen”. Hierbij 
worden de volgende waardes bepaald: Totale hardheid, Carbonaat 
hardheid, Zuurgraad, Micro Siemens, Ammonium, Nitriet, Nitraat, 

Zuurstof, IJzer, Koper, Fosfaat en Silicium dioxide. 
 

 

 

24 en 25 maart 
10.00 tot 17.00 uur, toegang 8 euro. 

 
Home Boxx Exhibition Center Nieuwegein 

 
Symfonielaan 1  

3438 EW Nieuwegein  
 

Ook Aqua Verniam zal met een stand aanwezig zijn, dus mensen: 
komen! 
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“Aan het wateroppervlak levend plankton blijkt uit het water te 
kunnen springen om vis die op hen jaagt te ontvluchten”. 

Dat melden biologen van de 
Universiteit van Texas in de nieuwste 
editie van Proceedings of the Royal 
Society B. 

Het gaat om twee soorten 
eenoogkreeftjes, uiterst kleine 
schaaldiertjes van 2 tot 3 millimeter 
groot. 
 

Rui 
Dat deze diertjes uit het water kunnen springen was al aan het eind van 
de negentiende eeuw ontdekt, maar toen dacht men dat ze dat tijdens de 
rui deden om van hun oude uitwendige skelet af te komen. 
De Amerikanen tonen nu op basis van video-opnamen in wild en in het 
laboratorium aan dat de sprongen die de minikreeftjes maken een 
uitstekende manier zijn om aan de greep van plankton-etende vis te 
ontkomen.  

Efficiënt 
Gemiddeld legden de kreeftjes veertig keer hun lichaamslengte door de 
lucht af en 3,4 keer de lichaamslengte van de vis die op hen joeg. De 
hoogste sprong die de onderzoekers waarnamen was 17 cm.  
De onderzoekers rekenden uit dat de sprong veel energie kost, maar 
toch efficiënter is dan een vlucht door het water. De stroperigheid van 
water is hoger dan die van lucht, waardoor voortbeweging bij hoge 
versnelling relatief meer energie kost dan in lucht.  
 

Pigment  
De meeste dierlijke planktonsoorten zijn doorzichtig en blijven daardoor 
uit de greep van vissen. Omdat eenoogkreeftjes aan het oppervlak 
leven, beschikken ze over pigment dat hen beschermt tegen UV-straling, 
maar ook zichtbaar maakt.  
De mogelijkheid om te springen is hier een evolutionaire aanpassing op. 
© NU.nl/Jop de Vrieze Print  

 

Voor u gelezen door Ernst Zittema 

Vluchtend plankton springt op uit water 
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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 

 

AquariumAquariumAquariumAquarium 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 

 
 


