
  

 

Het maandblad van Aqua Verniam de Aquariumvereniging 
voor Amstelveen e.o. 

April 2006 



2 

 

Aqua post is een uitgave van Aqua Verniam. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is 

24 april 2006. 

H. Komen over terraria 
 

Redactie: 
aquaverniam@xs4all.nl 
 
Informatie: 
www.aquaverniam.tk 
aquaverniam@xs4all.nl 
 
Aqua Verniam houdt iedere 4e maandag van 
de maand een bijeenkomst. 
 

Locatie: 
‘In den Koorenaar’ 

Laan van Nieuweramstel 1 
1182 JR Amstelveen 

(N.B.: onder het gemeentehuis) 
Aanvang: 20.00 uur. 

 

 
Contributie per jaar: 
 

Gewoon lid:   € 45,= 
Jeugdlid:    € 40,= 
65+ Lid:    € 40,= 
Huisgenotenlid *)  €   6,50 

 
 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,25 en dient bij 
aanmelding te worden voldaan. Indien het lid-
maatschap in het lopende jaar wordt aange-
gaan is het bedrag naar ratio verschuldigd. 
 
De contributie dient vooraf betaald te worden. 
Opzegging moet 3 maanden voor het einde 
van het jaar plaats vinden. 
Bij te laat betalen wordt er € 2,25 extra in reke-
ning gebracht. 
Postgiro 2833295 t.n.v. Penningmeester Aqua 
Verniam Amstelveen 
 
*) Huisgenotenlidmaatschap is alleen mogelijk 
voor inwoonde huisgenoten van een lid. Zij 
ontvangen géén uitgave van zowel Aqua Post 
als Het Aquarium van de NBAT. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: 
Ernst Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen,  
tel. 020-4532014 
E-mail: irmaja@dds.nl 
 
Secretaris: 
Nico Zonneveld, Wijenburg 142 
1082 VZ Amsterdam, 
tel. 020-6429726 
E-mail: wzonneveld@ncrvnet.nl 
 
1ste Penningmeester: 
Mirjam Vermeij, Watercirkel 72 
1186 LW Amstelveen,  
tel. 020-6473672 
E-mail vermeij.m@hccnet.nl 
 
2de Penningmeester: 
Wim v.d. Born, Meander 1033 
1181 WP Amstelveen, 
 tel. 020-6415190 
 
Ledenadministratie: 

Hans Schattenberg, A. Polaklaan 1 
1187 PW Amstelveen, 
06-16889454 
E-mail: ledenadministratie@aquaverniam.nl 
 
Huiskeuringscommissie: 

Ernst en Marianne Zittema, Praam 341 
1186 TV Amstelveen, 
tel. 020-4532014 
E-mail: irmaja@dds.nl 
 
Redactieadres Aqua Post: 
Wout Goudriaan, J. v. Gasterenlaan 24 
1187 SE Amstelveen. 
E-mail: redactie@aquaverniam.nl 
 
 
 
 
 
Aqua Verniam  is opgericht op 24 februari 1955, 
goedgekeurd bij KB van 13 november 1974 num-
mer 122.  
Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van 
de K.v.K. te Amsterdam onder nr.: 531241. 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
 
Wilt u adverteren in Aqua Post en/of op de webpa-
gina? Neem dan contact op met de redactie. 
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Zo, dat hebben we weer gehad. De jaar-
lijkse ledenvergadering. Ik moet u zeggen 
dat ik blij verrast was met de opkomst van 
de leden. Als ik daar dan ook nog eens de 
mensen bij optel die zich afgemeld had-
den, dan was het een zeer goede op-
komst. Dat was mooi, want het bestuur 
had het één en ander te bespreken met 
de leden van Aqua Verniam. Ten eerste 
het verslag over 2005 van de voorzitter & 
HKC, penningmeester en de secretaris. 
Dit leverde geen hoogoplopende discus-
sies op. Hoewel de mededeling van de 
voorzitter, dat dit zijn laatste jaar als voor-
zitter gaat worden, even wat gemompel 
en opmerkingen opriep. De kascontrole-
commissie kon melden dat de penning-
meester haar werk goed had gedaan en 
vond het ook geen probleem om ook de 
volgende keer de kas te controleren. Ver-
der werd er nog wat gediscussieerd over 
allerlei verenigingszaken en kwam vanzelf 
het moment dat het bestuur door de leden 
goedkeuring kreeg om nog een jaar te blij-
ven zitten. 
Na de pauze is er nog gesproken over de 
plannen van de N.B.A.T., maar veel kon 
hier over nog niet gezegd worden. Het fi-
nanciële plaatje was nog niet bekend. Na-
tuurlijk zal de secretaris ook weer een ver-
slag maken van deze afgelopen ledenver-
gadering.  
 
Hoewel de opkomst goed was, resulteer-
de dit niet in een grote groep aanmeldin-
gen voor taken binnen de vereniging. Toch 
waren er zeker ook positieve ontwikkelin-
gen. Ruud had voorafgaande aan de ver-
gadering al te kennen gegeven dat hij de 
ledenadministratie wil gaan doen. Dat is 
een mooie opsteker voor het bestuur en 
met name voor Hans. Dan kunnen Hans 
en Wout zich helemaal richten op de Aqua 
Post en de website van Aqua Verniam.  

Voor het ophalen en verzenden van de 
Aqua Post meldde Wim zich aan. Dit is 
geen grote klus, maar het moet toch ge-
daan worden. Het ontlast toch weer het 
bestuur. Ruud en Wim, bedankt voor jullie 
aanmelding en veel succes met deze ta-
ken! Hoe het één en ander gaat lopen 
moeten we onderling nog maar even af-
stemmen. Ook vonden we op deze avond 
een spreker voor de bijeenkomst in april. 
Hans Komen wil de leden van Aqua Verni-
am laten zien hoe hij zijn hobby met plan-
ten en dieren bedrijft. 
 
 
Tot zover de ledenvergadering. Ook nog 
een anekdote wat mij een paar weken ge-
leden is overkomen.  
Marianne en ik waren van mening dat on-
ze varen (Microsorum Pteropus Windelov) 
veel te groot begon te worden. De bedoe-
ling was hem helemaal te verwijderen en 
een klein takje weer terug te zetten. Dit 
hebben we geweten. De varen was een 
biotoop op zichzelf  geworden. Met veel 
moeite konden we hem los krijgen van het 
hout. Vissen en garnalen, die zich in de 
varen ophielden, zochten een goed heen-
komen. Na flink wat schudden werd de 
bos op een krant gelegd en na een paar 
tellen kwamen nog eens twee garnalen en 
twee Indische modderkruipers uit de bos 
gekropen. Kennelijk wilden ze hun woning 
niet verlaten. Snel de beestjes gevangen 
en weer terug gezet in het aquarium.  
Zo zie je maar weer. Altijd goed blijven op-
letten. Dit is trouwens ook de reden dat 
Marianne de planten uit de garnalen bak-
ken, altijd eerst in een bak met water legt, 
zodat de nog aanwezige beestje een goed 
heenkomen kunnen zoeken. 
 
Tot  de aanstaande bijeenkomst! 
 
Ernst. 

Van de voorzitter…. 
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Een impressie van de startpagina van 
www.aquaverniam.nl 

Welkom op de webpagina van Aqua 
Verniam,  

de aquariumvereniging voor  
Amstelveen en omstreken. 

 

Even voorstellen Aqua Verniam is een ge-
zellige aquariumvereniging waarbij onze le-
den op verschillende manieren met de 
aquarium hobby bezig zijn. De meeste le-
den hebben een zoetwater aquarium maar 
er zijn ook leden met een paludarium en er 
is een lid met een zoutwater aquarium. 
 
Voor wie is een aquariumvereniging inte-
ressant? De vereniging is er voor de serieu-
ze bezitter van een aquarium, iemand die 
een stapje verder gaat dan, zeg maar een 
bak met goudvissen. Iemand die geïnteres-
seerd is in vissen, dieren en planten die hij 
of zij verzorgt in een daarvoor geschikte 
ruimte. Iemand die iets wil leren over het 
houden van dieren in een vivarium. Mis-
schien iemand die zijn ervaring met andere 
aquarianen wil delen. Maar ook een begin-
ner is welkom in bij Aqua Verniam.  

 
Wat doen wij als vereniging? Negen maal 
per jaar komen wij bij elkaar op een club-
avond. Op deze avonden is er ruimte om 
ervaringen uit te wisselen, of zo maar een 
gesprekje te voeren al dan niet over de 
aquariumhobby. Vaak nodigen we een 
spreker uit voor een lezing, dat gaat over 
de diverse onderwerpen van de hobby. ga 

Leden van de vereniging vertellen soms 
ook zelf over hun hobby. Zo zijn er leden 
die vissen of planten kweken en hun erva-
ring met de andere leden willen delen. De-
ze lezingen kunnen je mee nemen op je 
ontdekkingsreis binnen de aquariumwereld. 
Via dia’s of andere presentatievormen kan 
dat zelfs een reis zijn door andere landen, 
op andere werelddelen.  
 
Op de clubavonden is er ook de mogelijk-
heid om planten te ruilen of weg te geven. 
Nieuwe leden kunnen zo aan mooie aquari-
umplanten komen. Bij sommige leden van 
de vereniging zijn zelfs planten in hun 
aquaria aanwezig die niet in de handel te 
koop zijn. Maar waar je wel naar kunt vra-
gen. Aquarianen willen je altijd graag verder 
helpen in de hobby. Vaak zijn ze ook met 
“krijgertjes” begonnen. 
 
Als je lid wordt van Aqua Verniam komt er 
dan een werkploeg jouw aquarium inrich-
ten? Nee. Het inrichten en onderhouden 
van jouw aquarium blijft jouw werk en ver-
antwoordelijkheid. Maar als je vragen hebt 
willen we altijd proberen met jou samen 
een antwoord te vinden. Groeien jouw plan-
ten niet dan kunnen we een advies geven 
om bijvoorbeeld op een heel goedkope ma-
nier CO2 bemesting in jouw aquarium bren-
gen. 
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Zo zijn er nog meer voorbeelden om lid te 
worden van Aqua Verniam.  
 
Aqua Post is ons clubblad dat wij 10 keer 
per jaar uitgeven. Met daarin verslagen 
van lezingen, beschrijvingen van planten, 
dieren en vissen. Ook andere wetenswaar-
digheden die iets met de hobby te maken 
hebben vind je hier. Verder ontvang je als 
je lid bent 11 keer per jaar het blad “Het 
Aquarium” van de N.B.A.T. De kosten voor 
deze bladen zijn bij de contributie in begre-
pen. Met de N.B.A.T.-pas die je van Aqua 
Verniam ontvangt krijg je bij diverse aquari-
umwinkels korting en ook bij onze adver-
teerders, Jagerman en Discusvis Neder-
land. 
 
Eens per jaar kun je vrijwillig meedoen met 
de huiskamerkeuring, een keurmeester 

van de N.B.A.T komt dan bij je thuis om 
jouw aquarium te keuren en je advies te 
geven. Er kan dan een officieel diploma 
verdiend worden. 
 
Als je nieuwsgierig bent naar Aqua Verni-
am ben je van harte welkom om langs te 
komen op de vierde maandag van de 
maand in “In den Koorenaar” onder het ge-
meentehuis van Amstelveen. (Van septem-
ber tot mei.)  
Wil je weten hoe je daar komen moet? Klik 
dan hier.  
Voor meer informatie kun je een vraag stel-
len via deze pagina van Aqua Verniam.  
 
 
 Met vriendelijke groet, Aqua Verniam. 

 
 
 

Te Koop Terrariums 
 
3 maal  55 b X 47  X 36 d in drieën ge-
deeld (kan ook zonder) 
 
1 maal  65 b X 35,5 h X 20,5 d in drieën 
gedeeld (kan ook zonder) 
 
1 maal  65 b X 35,5 h X 20,5 d in vieren 
gedeeld (kan ook zonder) 
 
=============================== 
 
Onderstaand : 
Alles met afvoer en evt. met sproeileiding 
op kraan! En RVS Gaas en RVS Schar-
nier (deur) 
 
3 maal 51 b X 61,5 h X 50 d 
 
1 maal 45 b X 61,5 h X 50 d  
 
5 maal 38 b X 26 h X 51 d 
 
2 maal 40 b X 61 h X 30,5 d 
 
Alles voor een redelijke prijs!!!! 
 
Voor inl. H. Komen tel. 0297-326441 of  
06-22274836 te Aalsmeer. 
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Presentie: 
De volgende leden en bestuursleden zijn 
aanwezig: Ernst Zittema(vz.), Nico Zonne-
veld (secr.), Mirjam Vermeij (penn.), Wim 
v.d. Born (2de penn.), Marianne Zittema-
Kuiper, Johan Schipper, Hans Schatten-
berg, Wout Goudriaan, Mario de Jong, 
Hans Komen, M. Mancinelli, Pieter van IJs-
endoorn, B.J. Goemans, Bert Helsloot, Jan 
de Beer, Rob  Wagenmaker, Jaap Alterlaar. 
 
afmeldingen: Jos Molleman, Henk Scholte, 
Sherwyn Guato en Ruud Koning. 
 
01. Opening: 
Voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom. Hij constateert tot zijn 
genoegen dat een bevredigend aantal le-
den de weg naar de ‘Koorenaar’ heeft kun-
nen vinden. 
 
02. Vaststellen van de agenda: 
De aanwezigen stellen deze zonder toe-
voegingen vast. 
  
03. Verslag van de Algemene ledenverga-
dering 2005. 
Dit verslag accepteert men zonder op- of 
aanmerkingen. 
 
04. Jaarverslag voorzitter: 
Dit verslag lokt een levendige discussie uit: 
° Helsloot heeft het idee dat er teveel club-
jes binnen de vereniging ontstaan. Noemt 
als voorbeeld de ‘Spetterclub’.  
° Goudriaan merkt op dat een initiatief als 
de ‘Spettercub’ na enige tijd verzand bij ge-
brek aan respons. Iedereen is uitgenodigd 
om deel te nemen. Als men niet meer rea-
geert dan houdt het op. 
Ook had Helsloot graag oudleden op de 
jubileumavond uitgenodigd gezien. 
Zittema merkt op dat het bestuur dit over 
het hoofd heeft gezien.  
° De Beer stelt dat het uitnodigen van ie-

mand van het Hoofdbestuur ook door de 
voorzitter van het district ‘Amstelland’ had 
kunnen gebeuren. Hetzelfde geldt voor het 
niet vermelden van dit heuglijk feit in het 
bondsblad ‘Het Aquarium’. 
° Zittema geeft aan dat de secretaris op 
termijn af wil treden. Voorlopig nemen di-
verse bestuursleden enige taken over.  
° Johan Schipper is bereid een functie te 
aanvaarden. Hij wil echter eerst wat kennis 
van zaken opdoen. De voorzitter nodigt 
hem uit hiervoor een bestuursvergadering 
te bezoeken.  
° Zonneveld zegt toe wel aan Aqua Post 
mee te blijven werken. 
° Goudriaan vindt dat het aantrekken van 
sprekers steeds lastiger wordt. Mogelijk is 
de oorzaak dat men steeds lezingen over 
de gehouden vissen en planten verlangt. 
Dan houdt het eens op. Blijkbaar heeft het 
bestuur zich hierin vergist. Reisverslagen, 
terrarium en zeewateraquarium  mag nu 
ook. Dat geeft nieuwe mogelijkheden om 
een spreker uit te nodigen. Zittema rea-
geert onmiddellijk: hij nodigt Komen uit vol-
gende in april een terrariumlezing te geven 
waarmee deze instemt. Wij zij weer een 
maand onder de pannen. 
Goemans vindt dat een lezing wel banden 
met de hobby moet hebben, 
Waarop Wagenmakers aangeeft over een 
DVD van  het Amazonegebied te kunnen 
beschikken. De hint accepteren we gaar-
ne. 
 
 05. Jaarverslag secretaris: 
Dit verslag accepteert men zonder op- of 
aanmerkingen. 
 
06. Jaarverslag penningmeester: 
° We gaan meteen in discussie of we al 
dan niet de reserves aan moeten spreken, 
hoewel er dit jaar nog geen tekort op de 
balans is ontstaan. Daarom nu nog geen 
gerammel met het wapen van de contribu-

Voorlopig verslag van de algemene ledenvergadering  
a.v. Aqua Verniam d.d. 27 maart 2006 
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tieverhoging. 
° We zouden wat meer leden moeten wer-
ven. De Beer vindt dat we niet genoeg aan 
de weg timmeren bijv. door middel van ad-
vertenties. 
De voorzitter vraagt of er liefhebbers zijn 
voor deze klus. Het onderwerp komt nog 
een keer ter sprake op een later tijdstip.  
° De redactie van het clubblad merkt op 
dat we hier in vergelijking met het jaar 
daarvoor € 300.- hebben verdiend. De 
Beer vindt overigens dat het blad er 100% 
beter op is geworden.  
De penningmeester geeft aan dat de 
acceptgiro’s uit het pakket van de postbank 
gaan. Blijft echter ook dat overschrijven 
voor de vereniging voordeliger is. Je kan 
ook nog denken aan het overmaken via in-
ternet. Wel wordt opgemerkt dat dit be-
paald niet zonder risico’s is. De vraag is of 
men ook per kas mag betalen. 
Besluit: er gaat een brief uit met het ver-
zoek de contributie te betalen. 
 
07. Verslag Kascontrolecommissie: 
De kascontrolecommissie heeft vastge-
steld dat de administratie in orde is en stelt 
voor de penningmeester decharge te verle-
nen. Aan de hand van deze formulering 
ontspint zich een discussie of deze dechar-
ge niet aan het bestuur moet worden ver-
leend. 
 
08. Verkiezing Kascontrolecommissie: 
Daar er geen liefhebbers voor dit klusje 
zijn gaan Altelaar en Mancinelli dit opnieuw 
doen. 
 
09. Verkiezing bestuur: 
Er zijn geen kandidaten die op dit moment 
voorzitter en secretaris willen (of kunnen) 
vervangen. Echter hebben zowel voorzitter 
als secretaris te kennen gegeven in 2007 
te willen aftreden. De leden hebben dus 
nog een jaar de tijd zich te bedenken of zij 
zich al dan niet kandidaat willen stellen. 
Het huidige bestuur blijft nog 1 jaar zitten. 
 

 
10. Rondvraag: 
° Goudriaan: Is het mogelijk naar alle leden 
een adreslijst te sturen? 
Juridisch zij er mogelijk bezwaren. Contact 
opnemen met Jaap Altelaar. 
° Hoe gaan we daar mee om? 
Bijvoorbeeld: in AP een strookje opnemen, 
invullen en inleveren of opsturen. E-mail 
adres geven kan ook. We gaan het kritisch 
bekijken. De meeste aanwezigen zijn voor. 
° Wie wil notuleren als Zonneveld afwezig 
is? 
Schippers zou het willen maar denkt voor-
lopig niet genoeg ‘knowhow’ in huis te heb-
ben om lezingen te verslaan. 
° Wie wil (en kan ) AP ophalen en verzen-
den? 
Volgens mijn aantekeningen zou Van der 
Born bereid zijn dat te doen. 
° Jaaropgaaf maken van sprekers. Dit is 
eigenlijk een must. 
We gaan de maanden dat we een spreker 
nodig hebben vaststellen en de volgende 
bestuursvergadering een lijst maken. 
° De ‘Spetterclub’ spettert niet meer zo. De 
draad oppakken kan zinvol zijn. 
 
11 Sluiting: 
Voorzitter stelt vast dat we door de agenda 
heen zijn, sluit de vergaderingen wenst ie-
der wel thuis. 
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Dag Ruud, 
 
Ik ben het niet vergeten hoor maar door de 
drukke tijd met keuringen moest ik dit even 
uitstellen. Bij deze alsnog iets van een plat-
tegrond. 

De bedoeling is dat er ongeveer 1 soort 
plant wordt gebruikt per 10 cm lengte van 
het aquarium.  Dus voor jouw aquarium 
komt dat op 7 á 8 soorten. 
Om de dieptewerking van het aquarium 
beter uit te laten komen zijn er wat handig-

heidjes die we gebruiken in de aquaristiek 
bijv. door een hoge smalle groep planten in 
de hoeken bij de voorruit te plaatsen en 
aan de oppervlakte iets langs de voorruit te 
laten drijven. Hierdoor krijg je een soort lui-
feltjeseffect. Als voorbeeld: nr. 7 de Brazili-
aanse klimop Hydrocotyle leucocephala en  
nr. 4 Rechte Vallisneria .Ook het gebruik 
maken van een straatje planten, nr. 6 Lo-
belia cardinalis, en dit zo neer te zetten dat 
het aan de voorruit breed is en weg te la-
ten lopen smal achter een andere wat ho-
ge groep. Nr. 3 Cryptocoryne walkeri , 
wentii of bekettii. 

Als je het aquarium denkbeeldig in drieën 

De keurmeester geeft zijn advies aan Ruud 

Hydrocotyle leucocephala  

Nymphea Lotus (rood) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 
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verdeelt zowel in de lengte als in de breed-
te ontstaan er 4 snijpunten. Dit zijn de pun-
ten waar je een blikvanger of solitaire plant 
kunt neerzetten maar ook een stukje kien-
hout wat iets naar voren steekt. Nr. 5 is zo’n 
snijpunt waar je een Nymphea Lotus (rood) 
zou kunnen plaatsen. 
Voor wat betreft de achterwand moet je 

proberen om hem gedeeltelijk te laten be-
groeien met  javavaren. Maar ook hier geldt 
weer de regel dat er in het verlengde van 
de lijnen daar wat minder planten tegen de 
wand groeien of staan waardoor je wat 
donkere gaten op een of twee derde van de 
bak krijgt. 
Voor de rest zou je een keuze moeten ma-
ken met planten die wat kleur en vorm ver-
schillen. Nr.  8 zou een Ludwigia repens of 
arcuata kunnen zijn ,deze zijn wat rood ge-
kleurd. Nr. 1 en 2 zou je kunnen vullen met 
Bacopa en vaantjesplant hygrophila diffor-
mis of Cerathophyllum demersum ( hoorn-
blad) 
 
Ik hoop dat je iets mee kunt doen. Mocht je 
er nog iets over willen vragen dan zie ik het 
wel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Adrie van Holstein. 

Hygrophila Difformis 

Contributie betaling in 2007 
 
In het jaar 2007 zal er een kleine wijziging 
plaats vinden voor wat betreft de betaling 
van de contributie. Schrik niet, het gaat niet 
om een verhoging maar om de betaalwijze. 
Om een lang verhaal kort te maken: De ac-
ceptgirokaarten komen te vervallen, iv.m. 
een wijziging bij de postbank.  
 
Hierdoor zouden wij genoodzaakt zijn flink 
wat extra kosten te maken om deze betaal-
wijze voort te zetten. Tijdens de ledenver-
gadering is dan ook besproken en besloten 
om de acceptgiro’s niet meer te verzenden. 
Hiervoor in de plaats krijgt u aan het begin 
van het jaar een brief/uitnodiging tot beta-
ling. 
 
U kunt dus uw eigen overschrijvingskaarten 
gebruiken, of zoals enkele leden al doen, 
de betaling via internet aan de vereniging 
overmaken. Tevens zal ook Aqua Verniam 
zijn eigen betalingen via internet gaan aan-
bieden bij de bank door gebruik te gaan 
maken van internetbankieren. Hierdoor zijn 
we dagelijks op de hoogte van de uitge-
voerde/ontvangen betalingen en  is het niet 
meer noodzakelijk een maand te wachten 
tot er een volgend afschrift in de bus valt. 
 
Mirjam. 



10 

 

De aanleiding tot dit vast wel incomplete 
verhaal. 
Op mijn e-mailadres komt een noodkreet 
binnen van een liefhebber die er aan toe is 
zijn bak bij het oud vuil te zetten. Ik stel om 
dit te voorkomen een vragenlijst op om wat 
meer te weten te komen wat er aan de 
hand is. Gewoonte getrouw stuur ik dat 
ding als C.C. naar mijn medebestuursle-
den. Zij zien er iets in  en vragen er een 
verhaal van te maken zo mogelijk tot 
‘lering ende vermaeck’.  
 

Als je vereniging een site heeft dan krijg je 
ook nogal eens vragen van aquariumlief-
hebbers die er aan toe zijn de bak bij het 
oud vuil te zetten. Ik kan me daar iets bij 
voorstellen. Wat je ook aan je bak doet, het 
gaat soms mis. Het ding staat in de kamer 
en je wordt dagelijks geconfronteerd met 
een bak die er niet uit ziet. Raadgevers ge-
noeg, maar de resultaten blijven uit.  
Zonder te gaan beweren dat ik de wijsheid 
in pacht heb, ga ik toch eens proberen een 
draaiboek te maken. Waarmee ik hoop dat 
je het milieu in een aquarium weer vlot kan 
trekken.  
N.B. Ik liep al langer met het idee rond 

maar vond het zelf behoorlijk arrogant om 
zoiets te publiceren. Alsof ik de wijsheid in 
pacht zou hebben. 
Bovendien is het niet zo zeer een vast 
schema wat je toe gaat passen. 
Je moet opletten hoe de inhoud van je bak 
reageert, waarnemen, bijsturen. En een 
behoorlijke portie geduld bezitten. 
Ik ga aan de hand van een aantal vragen 
die ik in probleemgevallen stel, proberen je 
te leren kijken, te blijven waarnemen en 
niet al te snel je conclusies te trekken. En 
uiteraard proberen adviezen te geven hoe 
je moet bijsturen. 
Ik ben me ervan bewust dat veel van de 
aangekaarte onderwerpen dieper uitgespit 
moeten worden. 
 
We gaan dus langs het vragenvuurtje, ga 
er maar even voor zitten: 
° Waar woon je? Dat is heel belangrijk 
want de samenstelling van het leidingwater 
is per regio zeer verschillend.  
° Heb je enig idee hoe die watersamenstel-
ling is? Ik ga er even van uit dat je start 
met leidingwater. De samenstelling hiervan 
kan behoorlijk verschillen. Je kan deze op-
vragen bij het waterleidingbedrijf. Maar één 
ding moet duidelijk zijn: het is geen aquari-
umwater maar drinkwater (door de band 
genomen van een zeer goede kwaliteit) en 
het moet door een kunststofleiding heen 

‘Trouble shooter’ 
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die niet mag verharden. Want dan krijg je 
lekkages in die leidingen. Wat doe je dan 
als netbeheerder? Je voegt een ‘stofje’ toe 
dat het vrijwel uitsluit dat er teveel kool-
zuurgas in het water oplost. Dit gas 
(opgelost in water) is namelijk de oorzaak 
dat kunststofleidingen bros worden.  
De liefhebber constateert nu dat het lei-
dingwater voor een goede plantengroei 
een veel te hoge pH (±8.2) heeft. Een ho-
ge pH houdt namelijk in dat er weinig CO2 
in het water kan oplossen. Of hij kent de 
gevolgen van een hoge pH niet en  hij 
moppert verder. Allicht, want zijn planten 
groeien niet of zeer slecht. Bedenk wel dat 
het stofje in het water gedaan is in ons 
(drinkwater)belang. Niemand zit te wach-
ten op bijv. zware metalen in het drinkwa-
ter!. Of storingen in het leidingnet. Daar 
moet je dus als waterleidingbedrijf wat aan 
doen, nietwaar?  
Maar door het zuiveren zijn er ook stoffen 
verdwenen die de plant niet kan missen. Er 
bevindt zich nu praktisch geen kalium en 
ijzer in het leidingwater. En geen kalium en 
ijzer betekent gebreksziekten voor de 
plant. Zoals wij scheurbuik krijgen bij een 
tekort aan vitamine C (ascorbinezuur voor 
de goede orde) of calcium (je weet wel de 
‘Engelse ziekte’). 
 
Even voor de goede orde: 
Let wel we hebben het hier voorlopig over 
een plantenbak. Dat is een behoorlijk on-
natuurlijk ding. Ik herhaal hier een uit-
spraak van Wim Tomey: wij willen als het 
kan op iedere korrel zand een plant. Een 
onderwatertuin dus. En dat verlangt van 
ons dat we tenminste die pH gaan aanpas-
sen en de ontbrekende stoffen gaan aan-
vullen. 
We zullen nog heel wat geduld op moeten 
brengen om dit door ons gewenste  mini-
milieu de tijd te geven om op orde te ko-
men. Hierbij spelen ook de bacteriën een 
grote rol, vooral de nitrificerende. Want be-
halve koolstof is ook nitraat voor de plant 
van levensbelang. En die bacterie-

bestanden moeten rijpen hetgeen veel tijd 
kost. 
 
Wat kan je aan de te hoge pH doen? 
° Toedienen van CO2 (z.g. koolzuurgas). 
Teneinde de pH op een acceptabel niveau 
te brengen kan je twee methodes volgen: 
a.1 we gaan door middel van Koolzuurgas 
de pH verlagen. 
Hiervoor is tegenwoordig volledig geauto-
matiseerde apparatuur te koop. Als dat 
eenmaal goed werkt is dat wel zo veilig. Er 
zijn echter goedkopere methoden. Nico en 
Hans kunnen u hierover inlichten. Maar die 
methoden vragen meer controle en oplet-
tendheid van de aquariumhouder. Uw scri-
bent werkt sinds 1982 met de handmatige 
methode. Maar heeft wel een z.g. dauer-
test in de bak hangen. Het CO2 gehalte is 
dan altijd afleesbaar. 
 
a.2 De gistsuikermethode. 
Met behulp van gist en een 10% suikerop-
lossing brengen we een gisting opgang en 
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het  ontwikkelde CO2 gebruiken we om de 
pH omlaag te brengen. Vraagt erg veel op-
lettendheid en een omgevingstemperatuur 
van tenminste 20°C. Ik heb het vroeger 
ook geruime tijd gebruikt. Het is een ver-
haal apart uit de begintijd. Zeker niet aan 
beginnen als natte vinger werk. Dan ga je 
mogelijk goed de boot in! In dit geval vind 
ik een regelmatige controle een must. 
Heb je het goed in de vingers dan is het 
een goedkope methode. 
Ergens in AP moet nog een artikeltje over 
deze methode staan.  
Op dit onderwerp kom ik later terug. 
 
b. We gebruiken turfgranulaat of hoog-
veenturf (de z.g. aanmaakturf, nooit laag-

veenturf gebruiken!) in de filter en gaan 
hiermee de buffer te lijf die de pH hoog 
houdt. De humuszuren die vrijkomen verla-
gen de pH door de bicarbonaten te lijf te 
gaan. 
Wel blijven meten dat de KH niet onder de 
4 komt, anders gaat u ook de boot in. Bij 
een te lage KH kan de gereduceerde  buf-
fer de pH niet constant houden. Deze kan 
dan kiepen: dat is plotseling tot onaan-
vaardbare waarden dalen. 
Het is wat lastiger om met deze methode 
een stabiel milieu te creëren. Je moet na-
melijk zorgvuldig met de hoeveelheid CO2 
die in je aquarium ontwikkelt wordt door 
vissen, bacteriën en ‘s nachts ook door 
planten, omgaan. Dat wil zeggen dat je de 
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verlichtingstijd in balans moet brengen met 
de plantengroei en de beschikbare hoe-
veelheid CO2. En zeker de methode ‘op 
iedere korrel zand enz.............’ laten va-
ren. 
Om u alvast te ontmoedigen: in een show-
bak zal dit niet lukken. In speciaalbakken 
wel. Maar het vraagt veel feeling en kennis 
van zaken. 
 
°Inhoud van het aquarium?  
Voor de suiker/gist methode is het zeker 
belangrijk de reële inhoud van het aquari-
um te kennen. We gaan hier namelijk uit 
van een diffusie oppervlak van 30 cm2 van 
het per 100 liter water. Ook bij turfgranu-
laat moet je nauwkeurig uitzoeken hoeveel 
van dat spul in de motorpomp gaat. Anders 
blijf je aan de gang met de KH te meten. 
 
° Werk je met daglicht of kunstlicht of een 
mix? 
Indien kunstlicht: welke lamptypen en wel-
ke wattage? Hoelang branden die per 
dag? 
Dit is een verhaal apart. Je weet natuurlijk 
dat de verschillende lamptypes diverse 
kleuren licht geven. Dit heeft zo zijn in-
vloed op de plantengroei.  
De plant heeft voor het assimilatieproces 
relatief veel rood licht nodig, maar om niet 
sliertig te gaan groeien verlangt ze ook nog 
een portie blauw licht.  Staat een bak dicht 
bij het raam dan zal je je niet behoeven te 
bekommeren voor wat betreft de hoeveel-
heid blauw licht. De hoeveelheid die via 
het daglicht binnenkomt  is dan al snel vol-
doende. In zo’n geval is het geen probleem 
alleen type TLD 830 of 930 te gebruiken.  
Sommigen zweren daglicht echter af en 
dan moet je er wel degelijk een buis bij zet-
ten die meer blauw geeft. Ook op deze 
punten komen we in een later artikel  te-
rug. 
Uw scribent is echter van de generatie die 
nog met vleermuisbranders en daglicht an-
nex dagverlengend kunstlicht, heeft ge-
werkt. Deze generatie liefhebbers heeft 

goed daglicht leren waarderen. Een aqua-
rium stond dan dicht bij een raam tussen 
noord- en zuidoost. Toegegeven: met goed 
uitgebalanceerd kunstlicht heb je de zaken 
beter in de hand. 
 
° Bodemgrond. 
Hier kunnen we lang over strijden. Dat 
heeft men destijds dan ook gedaan. Voor 
een goede start kies ik voor een toegift in 
de onderlaag. Zonder reclame voor het 
merk te willen maken kies ik voor Duplarit. 
Dit bevat voldoende ijzer en sporenele-
menten voor jaren. En als ik ergens de 
p...... aan heb, dan is dat wel dat ik mijn 
bak opnieuw moet inrichten. Als deklaag 
hanteer ik dan fijn grind met een korrel-
grootte van 1 - 1½ mm.  
Maar ook mauserzand geeft prima resulta-

ten. Wel moet je oppassen dat dit type bo-
demgrond niet dichtslaat, dus als je een 
groep planten opnieuw inzet, stel ik voor 
de bodem wat los te woelen en oude wor-
tels nauwkeurig te verwijderen alvorens de 
stekken weer in te planten. 
Denk echter wel aan de korrelgrootte. In 
mijn jonge jaren was z.g. Maaszand popu-
lair. In ongewassen Maaszand bevond zich  
leem en dus plantenvoedsel. Met een goed 
gewassen afdeklaag was dit een prima 
materiaal. Daarna kwam grind met een 
korrelgroote van 2-3 mm in de mode. Hier 
zit echter geen totaal geen plantenvoedsel 
in. Ik ben daar snel van teruggekomen.  
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° Bevolking:  
Een van de meest heikele punten: hoeveel 
vissen mogen er in de bak. 
In het begin wil je altijd teveel. En later als 
ik eens wil bekijken hoe die nieuwe worp 
Guppy’s uitkleurt wil ik dat nog! En als je 
dan wat teveel vis in de bak hebt moet je in 
ieder geval meer water verversen. 
Voorlopig gaan we uit van 1 vis van 5 cm 
op 7 liter water. Maar als dat rode Platy’s 
zijn (goed uitgegroeid) wees dan voorzich-
tig. Die produceren keutels die er niet om 
liegen. Dan vraag je echt om een algenex-
plosie.  
Een opmerking: bacteriën zijn verstandige 
wezens. Ze regelen hun aantal naar het 
voedselaanbod. Al moeten ze daar wel de 
tijd voor krijgen. Als het voedselaanbod 
plotseling veranderd door een tijdelijke 
overbevolking ververs ik meer water. Dan 
is een en ander tijdelijk wel in de hand te 
houden. 
 
° Welk voer gebruik je? Hoeveel?  
De hoeveelheid en de soort voer is ook be-
langrijk. Vroeger had je nogal eens liefheb-
bers die meenden dat vissen de hele dag 
in het voer moesten staan. Dat is in de 
meeste gevallen niet gunstig. Ik geef zelf 
twee tot drie keer een kleinere hoeveel-
heid. Maar dit betreft levend voer, meestal 
watervlooien, cyclops of witte muggenlar-
ven. Dikwijls hoor ik de opmerking dat het 
droogvoer tegenwoordig zo goed is, in 
combinatie met diepvries voedseldieren, 

dat je geen levend voer hoeft te scheppen. 
Maar ook invriezen doe ik liefst zelf. Dan 
vries ik de maat voedseldieren in die mijn 
dieren aankunnen. 
Te veel voer geeft ook veel meststoffen. Te 
veel slecht verteerd levend voer (de vissen 
blijven eten en het voedsel komt slecht 
verteerd naar buiten) geeft veel fosfaten in 
het water. Dan kan je wachten op het op-
treden van cyanobacteriën of wel blauwal-
gen.  
Vissen moeten wel te eten krijgen maar je 
moet ze niet te pletter voeren. 
Houdt als stelregel aan dat het verstrekte 
voer binnen een kwartier opgegeten moet 
zijn. Voer gevarieerd, dat komt vis en vis-
senbak ten goede. 
 
Planten.  
° Welke soorten? 
Als je een aquarium inricht ga dan in eer-
ste instantie uit van echte waterplanten. In 
ieder geval neem je soorten die gemakke-
lijk zijn te houden en veel zuurstof afgeven. 
Zomaar een aantal soorten: Vallisneria spi-
ralis, Gedoornd Hoornblad, Belgisch 
Groen, Vaantjesplanten, Eikenblad varen, 
Najas, enz. Ook deze soorten , met ieder 
hun voor- en nadelen, zet ik in een apart 
verhaal nog wel eens op een rijtje. Denk 
nooit dat het simpele soorten zijn, zeker 
Vallisneria niet, maar goed gevoed zijn het 
ware juweeltjes en ze kunnen fantastisch 
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helpen bij het op 
pootjes zetten van het 
aquariummilieu. 
N.B. Deze planten 
stellen geen extreme 
eisen maar hebben 
natuurlijk wel voedsel 
nodig. In veel pro-
bleemgevallen zijn de 
allereerste behoeften 
van een plant niet aan 
aanwezig. Verbaas je 
dan niet als het spul 
niet gaat groeien of 
kommervormen ver-
toont! Voedingsstoffen 
waarvan de aquarium-
plant een grootgebrui-

ker is zijn o.a. nitraat, fosfaat, kali en deze 
moeten in bepaalde verhouding aanwezig 
zijn. En als Vallisneria niet wil groeien denk 
dan eens aan kalkgebrek. Lees het artikel 
over de Redfield Ratio in het bondsblad 
nog eens na, welke de regel stelt dat voor 
een ideale plantengroei de verhouding Ni-
traat/Fosfor =16:1 moet zijn.  
Ook hierover ga ik in een apart verhaal iets 
uit de doeken doen. Tegen deze regels kan 
je niet straffeloos zondigen. De planten of 
de algen straffen je dan wel af.   
 
° Ben je lid van een aquariumvereniging?  
Informatie van een bonafide handelaar kan 
helpen, maar zelfs in Amsterdam stuur ik 
de mensen naar Aquarium Holgen. Gerard 
Krijger heeft een fantastische knowhow!  
Hoewel, een avondje brainstormen bij een 
‘oude rot’ die nog redelijk bij de tijd is waar 
het de moderne inzichten betreft, is nooit 
weg! En zelfs die maakt nog wel eens een 
uitglijder! 
Vandaar mijn aanbeveling lid van een goe-
de vereniging te worden. Je voorziet elkaar 
van informatie! 
 
 
Nico. 

Vissen in het nieuws 
 
 
AMSTERDAM - Eén ding is zeker: de 
kreeft kiwa hirsuta heeft zijn golvende, 
blonde haardos niet om indruk op zijn 
soortgenoten te maken. Het pas ontdekte 
beestje is namelijk stekeblind. Hirsuta is 
Latijn voor behaard en dat is in dit geval 
een adequate omschrijving. De poten en 
scharen van het dier zijn bedekt met wat 
eruit ziet als golvend, blond haar. De kreeft 
is 1500 kilometer ten zuiden van Paasei-
land in het zuiden van de Stille Oceaan 
aangetroffen, op tweeënhalve kilometer 
diepte. De yetikrab - die bijnaam heeft het 
beestje al gekregen - is wit van kleur en 
ongeveer vijftien centimeter lang, aldus de 
ontdekkers van het Monterey Bay Aquari-
um Research Institute in Californië. 
De haren wemelen van de bacteriën. Die 
dienen wellicht om giftige mineralen uit het 
water te filteren in de buurt van de onder-
zeese heetwaterbronnen, of misschien 
dienen die bacteriën wel als voedsel voor 
de kreeft zelf. Het blinde dier lijkt qua uiter-
lijk op een zoetwaterkreeft, maar dna-
analyse heeft uitgewezen dat het in feite 
nauwer verwant is aan de zeekreeft. De 
onderzoekers hebben het in een nieuwe 
taxonomische familie geplaatst, Kiwaida. 
De naam komt van Kiwa, de Polynesische 
godin van de schaaldieren. Sinds het on-
derzoek van de diepzee serieus ter hand 
is genomen met behulp van onder meer 
intelligente robotduikbootjes, wordt daar 
gemiddeld elke tien dagen een nieuwe le-
vensvorm ontdekt. 
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Dioxineachtige verbindingen zoals PCB's 
spelen waarschijnlijk een hoofdrol bij het 
uitsterven van de aal. De embryonale ont-
wikkeling van deze soort stopt al bij dioxi-
newaarden die 10 keer lager zijn dan de 
consumptienorm voor mensen. Dit ontdek-
ten biologen onder leiding van Guido van 
den Thillart, die in Leiden onderzoek doen 
naar het geslachtsrijp worden en de voort-
planting van palingen. Tot dusver werd 
vooral gekeken naar kwantitatieve factoren 
voor de terugloop van de paling, zoals 
overbevissing. De onderzoekers publiceer-
den hun resultaten 1 maart online in het 
blad Naturwissenschaften. De paling staat 
op het punt van uitsterven. Sinds de jaren 
'50 loopt de aalstand sterk terug. De in-

stroom van glasaal, jongbroed dat vanuit 
de oceaan de rivieren opzwemt, zit de laat-
ste jaren al onder de 1% van het niveau 
van 1950. De jaren vijftig begonnen dioxi-
nes in grote hoeveelheden in het milieu te-
recht te komen. Dioxineachtige verbindin-
gen zijn niet alleen giftig, ze hebben ook 
een verstorend effect op de hormoonhuis-
houding en op gentranscriptie-
mechanismen. Van veel diersoorten was al 
bekend dat dit heeft gezorgd voor een ster-
ke teruggang van de vruchtbaarheid en de 
voortplanting. Ook voor de aal blijkt dit nu 
het geval. Van den Thillart: 'Alleen blijkt de-
ze soort nog kwetsbaarder'. De aal leeft op 
de bodem van alle zoetwatersystemen van 
Noorwegen tot Marokko en Egypte. Het 
zijn vooral die bodems waar dioxineachtige 
verbindingen zich ophopen. Dioxine wordt 

opgeslagen in het vet van de aal en komt 
vervolgens ook terecht in de eicellen. Niet 
alleen overbevissing leidt dus tot het uit-
sterven van de paling, maar ook de sterk 
teruglopende vruchtbaarheid van de vis, 
als gevolg van dioxinevergiftiging, zorgt 
voor de bedreiging van het soort. Bron: 
Universiteit Leiden / Vroege Vogels. 
 
 
Een vloot van 'visserijfabrieken' plundert 
op dit moment wereldwijd populaties vis en 
schelpdieren in kwetsbare ecosystemen. 
Als de lokale autoriteiten het probleem op-
merken zijn de schepen alweer op weg 
naar een nieuwe locatie om daar een ma-
rien leefgebied vaak onherstelbaar te be-
schadigen. Een internationaal team van 
onderzoekers van vijftien instituten, waar-
onder Wageningen Universiteit, waar-
schuwt in het wetenschappelijke tijdschrift 
Science van deze week vrijdag voor de 
verstrekkende gevolgen van die praktijken. 
Kern van het probleem is dat de mobiele 
visbedrijven geen boodschap hebben aan 
het duurzaam beheren van de visgronden. 
Ze vissen op soorten waar in rijke landen 
vraag naar is. De vissersgemeenschap ter 
plaatse zit na afloop met een geruïneerd 
ecosysteem, terwijl de lokale instanties 
simpelweg niet in staat zijn om snel ge-
noeg te reageren om een dergelijk drama 
te voorkomen. Volgens de onderzoekers 
uit Canada, Australië, de VS, Zweden en 
Nederland speelt de globalisering hierbij 
een belangrijke rol. Nieuwe markten kun-
nen zo snel ontstaan dat de snelheid waar-
mee de nieuwe bron wordt geëxploiteerd 
vaak het vermogen van lokale instanties 
om te reageren te boven gaat, aldus de 
onderzoekers, waaronder prof. Marten 
Scheffer. De Wageningse hoogleraar 
Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbe-
heer onderzoekt hoe ondergraving van die 
veerkracht soms tot scherpe onomkeerba-
re omslagen in ecosystemen kan leiden. 
Zo zijn Caribische koraalriffen zo'n twintig 
jaar geleden na overbevissing plotseling 
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op grote schaal door zeewieren overwoe-
kerd, en sindsdien niet hersteld. Ook de 
Canadese ingestorte kabeljauwpopulaties 
vertonen tekenen van onomkeerbaarheid. 
Volgens het onderzoeksteam kan de vraag 
naar een bepaalde vissoort in een rijk land 
tot enorm hoge prijzen leiden. Een vloot 
van enorme visserijschepen plundert daar-
op stuk voor stuk lokale populaties in delen 
van de wereld waar tot nog toe weinig be-
langstelling voor dat product bestond en 
waar nog nauwelijks vangstreguleringen 
zijn. Vooral Japan staat bekend om haar 
strategie van “inpikken en wegwezen”. De 
milieuorganisatie Greenpeace wijst al jaren 
op dergelijke strooptochten waarbij visge-
bieden uitgeput raken en talloze zeebewo-
ners steeds minder voedsel hebben. De 
drijvende fabrieken gaan steeds verder de 
oceaan op en vangen miljoenen kilo's vis 
per dag. Veel vissen zijn niet eens oud ge-
noeg om zicht te kunnen voortplanten. Het 
lot treft zowel ontwikkelingslanden als de 
ontwikkelde wereld.  
 
Een voorbeeld zijn de vangsten op zee-
egels voor de Japanse shushi markt. Vanaf 
1945, toen bleek dat de zee rond Japan 
niet meer voldoende zee-egels voor de 
binnenlandse markt kon opbrengen, heb-
ben vissers hun areaal uitgebreid, eerst tot 
de Chinese Zee (1960), vanaf 1975 tot aan 
Chili en vanaf 1995 mondiaal. Aanvankelijk 
namen de wereldwijde opbrengsten toe, 
maar daalden na 1995 toen het areaal niet 

meer kon worden uitgebreid. Met ernstige 
gevolgen voor ecosystemen. Langs de 
kust van de Amerikaanse staat Maine bij-
voorbeeld leidde de plotselinge overbevis-
sing op zee-egels tot een volledige instor-
ting van de populaties van deze dieren in 
een periode van minder dan zes jaar. Door 
de plunderpraktijken worden ecologische 
voedselwebben minder complex, de biodi-
versiteit daalt, de veerkracht van de marie-
ne ecosystemen neemt af, terwijl ze kwets-
baarder worden voor milieuveranderingen. 
e onderzoekers vergelijken de mobiele vis-
bedrijven met rondtrekkende bandieten die 
in het oude China beruchter waren dan lo-
kale tirannen. “Je eigen eigendommen be-
heer je eerder duurzaam dan plekken waar 
je straks toch weer vertrokken bent”, ver-
klaart Scheffer de handelwijze. “In het ge-
val van Japan zie je dat ook treffend geïllu-
streerd in bosbeheer. Japan zelf is een van 
de weinige eilanden in de Stille Zuidzee die 
nog veel van het oorspronkelijke bos heb-
ben behouden. De Japanse houtindustrie 
is echter berucht als het gaat om het kap-
pen van oerbossen elders op de wereld”. 
Bron: Ref. dagblad.  

 
Nederlanders hebben steeds meer huis-
dieren Een kat op de vensterbank of een 
hond op de mat is gezellig en goed voor de 
gezondheid van de eigenaren. Het aantal 
huisdieren neemt de laatste jaren net als 
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Het aantal gezinnen met een gezelschaps-
dier hand over hand toe. Inmiddels laten 
Nederlanders zich door 30,7 miljoen huis-
d i e r e n  g e z e l s c h a p  h o u d e n . 
“Gezelschapsdieren hebben een positieve 
invloed op de gezondheid van mensen”, 
stelt het Forum Welzijn Gezelschapsdie-
ren. Na een dip in de jaren tachtig neemt 
het aantal huishoudens met een hond, ka-
narie of goudvis weer toe. Ongeveer 4 mil-
joen huishoudens, 55 procent, heeft thuis 
een dier voor de gezelligheid, sport of lief-
hebberij. In 1999 was dat circa de helft van 
alle huishoudens. Eind jaren zeventig had 
nog 74 procent van de gezinnen een dier 
in huis. Vaak halen de gezinnen met kinde-
ren een hond of kat in huis. Ruim driekwart 

hiervan heeft een huisdier. Vooral honden, 
maar ook andere dieren kunnen volgens 
het forum een “belangrijke rol” spelen bij 
de ontwikkeling van kinderen. Van de een- 
en tweepersoonshuishoudens heeft net 
niet de helft (46 procent) een dier in huis. 
De kat is veruit het populairst onder de 
baasjes: in 47 procent van de gezinnen 
met een huisdier sluipt een kat rond. De 
hond blaft in 36 procent van de Nederland-
se huishoudens achter de voordeur naar 
vreemde gasten. Samen met het konijn 
zijn het ook deze huisdieren, die steeds 
meer harten veroveren. In 2005 werden in 
Nederland 1,8 miljoen honden, 3,3 miljoen 
katten en 980.000 konijnen gehouden. 
Vooral de groei van het aantal katten in 

huis - tussen 1997 en 2005 van 2,2 miljoen 
naar 3,3 miljoen dieren - is het forum opge-
vallen. Wanneer puur naar het aantal ge-
houden dieren per soort gekeken wordt, 
steken de vissen met kop en schouders 
boven alles uit. In aquaria en vijvers hou-
den Nederlanders samen circa 19 miljoen 
vissen. Ook kanaries, papegaaien en an-
dere zang- en siervogels worden in grotere 
aantallen gehouden dan de kat, die op de 
derde plek staat. In kooitjes en volières 
kwetteren 3,4 miljoen vogels. Om al deze 
dieren aan te schaffen, te voeden en te on-
derhouden trekt elk gezin jaarlijks gemid-
deld 277 euro uit: dat is samen 1,45 miljard 
euro. Inclusief de productie van voer voor 
en de handel in de dieren becijfert het fo-
rum een economische waarde voor de 
huisdiersector van ¨minimaal 2,1 miljard 
euro¨. Bron: Nu.nl.  
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Hoensbroekstraat 8

1324 MN  Almere-Stad

Tel.: 06-28157414

E-mail: info@discusvis.nl
KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 

aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.

Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de NBAT pas, krijgen 10% korting

op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie
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