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Woord van de voorzitter 

 
Aquariumvrienden, 

 

Vlak voor het begin van de officiële zomer, volgende week is de langste dag en de kortste nacht, weer ons 

maandelijkse epistel. Deze keer een extra lange maand . De volgende editie komt na de vakantie, in 

september. 

Onze laatste happening was het bezoek bij leden thuis. Eerst bekeken we de mooie zeewaterbak van Marcel 

Altink. Een bak die nog jong is; pontificaal in het zicht staat als je binnenkomt. Ook de kleine bak in de kamer 

mocht er zijn. Daarna gingen we op bezoek bij Jan Beunk, die onlangs verhuisde en zijn bak opnieuw op kon 

zetten. Leuke discussen in deze speciaalbak. Een ouderwets gezellige avond met de nodige humor vóór de 

bakken. 

Deze keer komen de volgende onderwerpen aan bod in ons digitale blad: iets waar bijna allen in de loop van de 

tijd vervelende ervaringen mee hebben gehad: algen. Daarnaast een stuk van één van de leden over zijn 

aquaristische ervaringen, Edwin Kreijkes. 

Vanuit mijn rol als districtsbestuurder van het district Twente en omstreken: Volgende week is een 

vervolgafspraak met de deelnemers in het nieuwe district Oost-Nederland, om zaken concreet te maken en 

afspraken te maken. Vanuit de rest van het land worden we aandachtig gevolgd. We zijn de pilot voor de 

overige districten. 

Maandag 20 juni is de laatste happening van dit seizoen. We gaan dan onder begeleiding van een gids van het 

IVN rondstruinen in de Hoch en de venkes. Dit belooft een zeer interessante avond te worden! 

Komt dan ook allen. Ook vrienden en bekenden zijn welkom. 

Denken jullie nog aan de opgave voor de districtsvijverkeuring ? George Hop kan rustig wat meer vijvers 

keuren. Hij komt toch de hele dag. 

Deze of volgende week mogen we de kapschuur bij de Boerderieje ook schilderen, als het weer meezit. 

Vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden. 

Tot ziens in de Hoch! 

 

Gerrit Averesch  
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Districtsmededeling 

 

 

Beste bestuursleden en aquariumvrienden, 

Zoals jullie reeds weten is er afgelopen 23ste april een algemene ledenvergadering geweest 
van de NBAT. Het voormalige dagelijkse bestuur bestaande uit voorzitter Henk Sierraad en 
secretaris Rob van Uvenhoven was op dat moment demissionair. Tijdens deze dag is er een 
nieuw bestuur gekozen bestaande uit voorzitter Jos Hut, secretaris Theo van Meegen en 
penningmeester Andre de Graaf. Wij wensen hun veel succes toe!  
Tijdens de vergadering is gebleken dat de financiële stukken een grote wanorde is. Het 
huidige bestuur tracht voor de zomervakantie de verenigingen transparantie te geven hoe 
we er als bond voor staan. Er is meer uitgegeven dan begroot was, tevens zijn er oude nota 
van voorgaande jaren waarin we achterliepen met de betalingen weggeschreven in het 
afgelopen jaar. Vandaar alle perikelen op de 23ste zijn opgeschort om alles nader te 
onderzoeken. 

Tijdens de vergadering moest gestemd worden of de Landelijke Huiskeuring door moest 
gaan. Reden van deze vraagstelling is natuurlijk het kostenplaatje wat het met zich 
meeneemt. Men was unaniem dat het doorgang moet vinden. Keuren leeft binnen de 
verenigingen! Uitslag van de keuring is nog onbekend, dit kan op het watergala worden in 
september of vivarium in oktober. Wanneer ik meer weet krijgen jullie dit te horen! 
Er is al enige tijd een werkgroep keuren aan de slag. Zij onderzoeken moet het keuren 
anders en leeft het nog. Zoals ik hierboven meld JA het leeft. Nadelen keurmeesters vaak 
moeilijk te bereiken, kostenplaatje en we bereiken niet iedereen.  

 

 Er worden keurmeesters gezocht, werving loopt. 

 Door een beperkt aantal keurmeesters waarvan een groot deel ook nog een drukke 
baan heeft is de keurmeesters niet altijd optimaal bereikbaar. Wanneer we een 
groter aantal keurmeesters verkrijgen zal dit probleem zich al deels oplossen. Maar 
ook verenigingen/districten kunnen er iets aan doen. Niet alles adhoc regelen, maar 
probeer ruim van tevoren te plannen scheelt hoop frustratie.  

 Kosten door districten samen te voegen of nauw samen te werken vervallen al een 
hoop kosten. Dit plan is ruim twee jaar geleden al geroepen door het voormalige 
bestuur met de herinvoering van districten. Ook verenigingen kunnen natuurlijk 
samenwerking gaan opzoeken zodat kosten beperkt kunnen worden. 

 Het bereiken van een andere doelgroep hobbyisten is een pré. De commissie 
bondskeurmeesters gaan een nieuwe categorie uitwerken genaamd F1/F2. De F staat 
hier voor freestyle. De nanobakken, aquascapebakken ed. komen hierin te vallen.  
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In de volgende algemene ledenraad wordt dit gepresenteerd en wacht het op 
aanpassingen of goedkeuring. 

 

Een andere belangrijk punt wat de 24ste naar voren kwam, was de communicatie en werving 
van nieuwe leden. Onder communicatie kunnen we veel voorstellen, denkende hoe 
presenteert de NBAT zich op beurzen en op het internet. Hoe communiceert de NBAT met 
haar leden. Als we deze punten gaan uitlichten komen daar weer 1001 andere 
communicatiegedachten en behoeften bij. Om de communicatie duidelijker en beter te 
maken is er hiervoor ook een werkgroep uitgeroepen die zich gaat bezighouden. Ik (Cor 
Thielen) maak deel van deze werkgroep. We moeten nog bij elkaar komen, maar ik heb al 
wat in werking gezet. We gaan met Mijn Aquarium Jouw Aquarium iets ondernemen. 
Plannen genoeg maar deze moeten eerst uitgewerkt worden en goedgekeurd eer ik hier 
meer over kan vertellen.  
De aanwezigheid op stands mag anders van mij, denk aan actiever en zeer zeker verjonging. 
Vooral bij dit laatste hebben wij jullie als lid nodig.  
Communicatie geschied nu vaak Top Bottom, echter vind ik dat Bottom Top nog veel 
belangrijker is. Wat willen de leden, waar ligt de behoeft van verenigingen etc. Natuurlijk kan 
de bond niet alles inwilligen zeer zeker in de huidige situatie niet. Echter luisteren kost niets, 
geeft veel informatie en we kunnen wellicht meer voor de leden gaan doen dan alleen de 
keuring en het blad “Het Aquarium”.  
Mochten er ideeën zijn betreft communicatie laat ze mij het weten ik neem ze mee als 
ingekomen stukken (mail to: aquariatwente@gmail.com). 

Ledenwerving tja moeten we dat van de NBAT verwachten, neen vind ik niet. Ledenbehoud 
ja dat deels wel. Ledenwerving geschied bij de leden, wanneer jullie enthousiast zijn en 
potentiële leden meenemen naar de verenigingsavonden dan is het aan het bestuur en de 
leden om het potentiële lid ook enthousiast te maken en wegwijs te maken betreffende de 
mogelijkheden en het hoe en wat binnen de vereniging.  
Als vereniging ligt de schone mogelijke taak de handel te omarmen. Door de speciaalzaken 
te benaderen verkrijg je mogelijkerwijs nieuwe sponsoren en nieuwe leden. Tegenprestatie 
stukje reclame en wie weet mogelijke activiteiten die samen te doen zijn. 

Oktober is aquariummaand, pak deze kans eens aan om iets te ontplooien. Denk aan flyers 
die rondgedeeld worden in een speciaalzaak help desnoods een handje. Nodig mensen uit 
met de flyers om in oktober langs te komen tijdens verenigingsavond voor een leuke lezing 
met kopje koffie en koek. 

 

Met vriendelijke aquariumgroet, 

Cor Thielen 

  

mailto:aquariatwente@gmail.com
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Algen wie heeft er niet last van gehad? 

Er moet nog een aquariaan geboren worden die geen last heeft (gehad) van algen. Echt iedereen met een 
aquarium zal weleens hinder ondervinden van algen. 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 die er reeds geschreven zijn over algen in het 
aquarium, schiet de kennis over algen in het aquarium vaak nog te kort om altijd een overmatige algengroei in 
het aquarium te verklaren. 

 

 
 

Dit wil echter niet zeggen dat er geen methodes zijn om algen te bestrijden, maar meer dat er geen oplossing 

is die altijd en voor ieder aquarium toepasbaar zal zijn. 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 aquaria gemakkelijker in goede conditie te houden zijn, is de bestrijding van algen 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 dan ook geen obsessie op zich worden. Een algenvrij aquarium 
is een utopie, die niet zinvol is om na te streven. Algen zijn pas ongewenst wanneer ze grootschalig op de 
bladeren van de planten zitten, waardoor de algen het 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. Algen op de achterwand, op kienhout of op rotsen kunnen vaak juist mooi 
aandoen en het geheel een natuurlijker aanzicht geven. 
  
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 bodem en 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. 
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Wat zijn algen? 
  
Algen zijn primitieve planten, die voor hun groei afhankelijk zijn van dezelfde factoren als de reguliere planten 
in het aquarium. De bestrijding van algen kan dan ook het best gedaan worden door beïnvloeding van dezelfde 
factoren die voor planten juist gebruikt worden om de groei te beïnvloeden. De belangrijkste factoren voor de 
groei van planten en algen zijn: 
  
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 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 het water. 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. 
  
Punt 3, De verlichting van een aquarium kan sterk van invloed zijn op de algengroei in een aquarium. Dit kan in 
praktijk gaan om een gebrek aan verlichting, maar ook 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 uur aanstaat kunnen algen hun 
kans grijpen. Planten zijn over het algemeen niet langer dan 12 uur per dag actief gaan dan in ruststand. Ook 
zonlicht is een factor waarmee rekening gehouden dient te worden. Het beste is het om een aquarium zo te 
plaatsen dat er geen of slechts weinig direct zonlicht op kan vallen. Aquaria die dagelijks veel zonlicht 
ontvangen hebben over het algemeen een veel grotere kans op ongewenste algengroei. 
  
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-waarden 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 aquaria goed mogelijk is 
(en zelfs gewenst) om de zuurgraad van het water in dit bereik te houden. 
  

De belangrijkste factor voor het ontstaan van algen zijn de voedingstoffen 
in het water, punt 5. 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 plantengroei zijn er een divers aantal 
methoden 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. 
  
Schijnbaar lijken algen vanzelf in het aquarium te ontstaan, maar in feite 
zijn de voortplantingskiemen, de sporen, bijna in alle aquaria aanwezig. 
Ze worden door planten, het transportwater van de vissen, levend voer of 
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contacten met andere aquaria binnen geloodst. Het hangt dan van de levensvoorwaarden in het aquarium, in 
het bijzonder die van de aquariumplanten, af of het tot een uitbreken van een onaangename algenplaag komt 
of niet. En hier ligt de grote mogelijkheid tot voorkomen. Een optimale verzorging en controle van het 
aquariumwater, met het doel de planten een gezonde groei te verschaffen, voorkomt veelal een algen plaag. 
  
Algen en planten zijn in concurrentiestrijd om voedingsstoffen. In hun miljardenjaren lange leven hebben veel 
algensoorten geleerd om ook onder ongunstige voorwaarden toch in leven te blijven. Dit voordeel buiten ze in 
het aquarium uit wanneer het bijvoorbeeld tot een voedingstekort komt. Zoals bekend leidt reeds het mankeren 
van een enkel benodigd spoorelement (bijv. ijzer of mangaan) tot een stilstand in de groei bij planten (denk 
aan de wet van Liebig). Dan komt "de tijd" voor de algen. Zij zijn nu in het voordeel. Daarom is het belangrijk 
ervoor te zorgen dat er een optimale en onafgebroken toevoer van voedingsstoffen is. Maar ook een teveel van 
bepaalde voedingsstoffen geeft de algen een voordeel. Vooral speelt hier stikstof in de vorm van nitraat en 
fosfor een beslissende rol. Aquariumplanten hebben van huis uit geleerd uit nog minieme voorraadjes stikstof 
hun behoefte aan deze zo belangrijke voedingsstof te dekken. In het aquarium worden ze daarentegen 
geconfronteerd met hoeveelheden die het honderd- tot duizendvoudige zijn van die in de natuur. 

 
 

Wet van Liebig 

De wet van Liebig of de wet van het minimum 
Justus Von Liebig onderzocht nauwkeurig 
welke elementen planten nodig hadden om te 
groeien. 
Eén van zijn belangrijkste ontdekkingen was 
kunstmest op basis van nitraat. 
Daarna startte hij een proef met kunstmestgiften. 
Hij schreef in 1840 de wet van het minimum dat de 
plant nodig heeft. In 1845 was zijn land één van de 
vruchtbaarste plekken van Duitsland geworden. 
Ook heeft hij een belangrijke bijdrage aan de 

organische chemie geleverd. Aquarium, waarin de bouwstoffen in een optimale verhouding aanwezig 
zijn. 
De wet van Liebig komt op het volgende neer: de opbrengst van een gewas is volgens de wet van het 
minimum. Dat wil zeggen dat de opbrengst (groei) afhangt van de bouwstof die er het minst 
aanwezig is. 
Je kunt dan van alle andere stoffen er zoveel bij doen als je wilt; die ene bouwstof bepaalt de 
groeisnelheid. Volgens de wet van Liebig is dus de groeisnelheid optimaal als aan alle groeifactoren 
minimaal voldaan wordt.  
Als er maar één bouwstof ontbreekt, bijv. Kalium, dan kan de plant slechts zo snel groeien als die 
bouwstof het toelaat. Dit geldt voor alle bouwstoffen, maar in het geval van onze aquariumplanten 
dus ook voor het licht. 
Als je van één van de bouwstoffen (die te weinig is) méér geeft, dan wordt een andere stof 
limiterend. Laten we eens kijken als je aquarium het goed doet en alle stoffen zijn in evenwicht. Dan 
hebben je planten een optimale groei voor dat specifieke evenwicht. Als je meer licht boven het 
aquarium zet, vindt de plant dit best, maar bij meer licht moet de plant dus ook meer bouwstoffen 
hebben om optimaal te groeien.  
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Ontbreekt er één van die bouwstoffen of is er 
te weinig, dan zal de plant niet optimaal gaan 
groeien. Sterker nog, het kan dat hij net zo hard 
blijft groeien als in de vorige situatie (zonder 
het extra licht), maar het kan zijn dat nu de 
algen wel een plekje vinden om te groeien. 
Dit proces geldt dus voor elke bouwstof of het 
nu licht, CO2, PO4 (fosfaat), NO3 (nitraat) of 
sporenelementen zijn. 
Eigenlijk zou je zelfs de temperatuur en de 
stroming van het water er in kunnen en 
moeten opnemen. 
 
Het opbrengstpotentieel (groei in ons geval) 
van een plant is als een vat met staven van 
ongelijke lengte. De capaciteit van het vat 
wordt beperkt door de lengte van de kortste 
staaf (in dit geval kalium) en kan slechts meer worden door die staaf te verlengen. 
Maar als die specifieke staaf is verlengd, dan wordt een andere staaf (bouwstof) de limiterende 
factor. De plant groeit alleen optimaal als alle voedingsstoffen aanwezig zijn. 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

Premium bemesting verkrijgbaar bij de vereniging 
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Soorten alg 
  
Algen kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdsoorten. Iedere hoofdsoort bestaat uit vele ondersoorten, die 
gelukkig niet allemaal even vaak voorkomen in het aquarium. 
  
Bruine algen en kiezelwieren 

Dit type alg komt weleens voor bij een aquarium dat net is opgestart en zal 

na verloop van tijd in 99% van de gevallen vanzelf verdwijnen. Het devies 

is dus niets doen en rustig afwachten. 

 Als dit type alg in een reeds langer bestaand aquarium voorkomt, dan is 

de oorzaak een tekort aan verlichting.  

  

 

Groene algen 

Ondersoorten zijn:  

Zweefalg 

Algen die het water groen laten kleuren zijn het gevolg van een verkeerde 

standplaats van het aquarium. Het zonlicht schijnt te direct en te fel op het 

aquarium, waardoor micro algen explosief kunnen groeien en zodoende het 

water groen kunnen laten kleuren. Het verplaatsen van het aquarium naar 

een meer donkere plek zal dit type alg te niet doen. Als je afziet van een 

verplaatsing van het aquarium dan kan je een UV-filter kopen en door deze 

te gebruiken zal dit type alg verdwijnen en krijgt u weer helder water. 

 

Groene Puntalg 

Je heeft ze vast ook wel, de onschuldige groenen punten tegen de ruit van 
het aquarium.  De algen vormen groenen punten op de aquariumruiten of 
op oudere bladeren van planten. De zijkanten en de voorruit kunt u het 
beste schoonmaken door met filterwatten er hard overheen te wrijven. 
Door filterwatten te gebruiken voorkomt u lelijke krassen die kunnen 
onstaan als u gebruikt maakt van scheermesjes of 
aquariummagneetmesjes. Vergeet uw algeneter niet! Op de achteruit kunt 
u het beste enkele algen laten zitten. 
  

 

Pelsalgen 

Pelsalg vindt men vaak terug op de zijkant van bladeren. Ze zitten erg 
stevig vast en kunnen draden vormen die behoorlijk lang kunnen 
worden. Deze algen vormen een bedreiging voor de plant waar ze op 
zitten. Verwijder het aangetaste blad van de plant en zorg voor minder 
fosfaat en nitraat in het water. Aanbevolen waardes voor nitraat liggen 
rond de 5 - 20 mg/liter en de fosfaatwaarde kan het beste beneden de 0,5 
mg/liter gehouden worden. Verwar deze algen niet met baardalgen die ook 
groen of zwart kunnen zijn. Doe de spiritus test! Baardalgen worden rood. 
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 Kluwenalgen 

Kluwenalgen zijn algen die zich voornamelijk op de bodem of tussen 
planten vormen.  Deze algensoort zit nergens 'vast' aan. Deze algen 
hebben vrij spel als er niets gedaan wordt en kunnen dan enorm 
uitgroeien. Verwijder deze algen door er met een tandenborstel of een 
ander soortgelijk voorwerp omheen te draaien. Deze alg heeft ook enkele 
voordelen. Sommige jonge vissoorten eten ervan en kunnen zich er goed 
in verstoppen. Voor een kweekbak kunnen sommige algensoorten, net als 
deze, ideaal zijn. 
  

  
 
Draadalg 
 

Draadalg is een vervelende kwaal, die bijna in alle aquaria wel eens 
voorkomt. Draadalgen zijn draadvormige wieren, die wel 50 cm lang 
kunnen woden. Ze hechten zich gemakkelijk aan planten en decoratie. 
Draadalgen kunnen heel snel groeien en kunnen dan grote plakkaten 
vormen, die zelfs kunnen gaan drijven. Op dat moment overwoekeren ze 
de andere planten en komt  het biologisch evenwicht in gevaar. Het is 
daarom erg belangrijk draadalg in een vroeg stadium te herkennen en de 
juiste tegenmaatregelen te nemen. 
  

  
 

Blauwe algen 

Blauwe algen zijn de allerergste soort en dient hardnekkig bestreden te 

worden. Eigenlijk is het ook geen echte alg, maar een bacterie die in staat 

is tot fotosynthese. De plakkerige blauwgroene laag ontstaat meestal op 

de bodem en stinkt naar rotte appels in een herfstbos. De oorzaak is 

meestal slechte waterkwaliteit. 

  

 

Rode algen 

Zwarte Puntalgen 

Deze algensoort vormt hechte zwarte punten die tot een grote groep 
kunnen uitgroeien. Deze algensoort is vaak erg moeilijk te bestrijden. 
Vaak tast deze algensoort, naast hout, stenen en ander decoratiemateriaal 
ook de bladeren van traaggroeiende planten aan. Deze algen onstaan 
meestal door te voedingsrijk water en door filters met een te hoog 
vermogen. Aanpassing aan de nitraat en fosfaat waardes is aan te 
bevelen, evenals, als het mogelijk is, het vermogen van de filter aan te 

passen. Voorkomen is beter dan genezen! 
  

  
 
 
 
Penseelalgen 

 

http://www.vijverhulp.nl/biologie.htm
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Evenals de zwarte puntalgen behoren penseelalgen tot de roodwieren. 
Roodwieren zijn over het algemeen erg moeilijk te bestrijden. 
Penseelalgen zijn meestal zwart gekleurd en als men ze in spiritus legt 
worden ze rood. Penseelalgen kunnen groeien op bijna alle voorwerpen in 
het aquarium. Op de bodem ziet men ze zelden. Ze zijn te herkennen 
aan de vorm van klein donkere bijna zwarte kwastjes op dode voorwerpen 
en bladranden van trage groeiers. Bladranden kunnen compleet bedekt 
worden met deze algensoorten en zullen na aantasting moeten worden 
verwijderd van de plant. Een vermindering van de filterstroom en minder    

                                                      voedingsrijk water kunnen helpen. 
  
  

Baardalgen 
 

Baardalgen komen hoofdzakelijk voor in wat harder, alkalisch water. De 
algensoort vindt men voornamelijk terug op de bladranden. Deze 
draadachtige alg kan tot wel 10 cm lang worden. Net als penseelalgen en 
zwarte puntalgen behoort deze algensoort ook tot de roodwieren en dat 
maakt hem erg moeilijk te bestrijden. Sterk aangetaste bladeren dienen 

verwijdert te worden. Zorg voor een aanpassing in de filterstroom (indien 
mogelijk), minder voedingsrijkwater en voor een toename van CO2 in het 
water om deze alg een halt toe te roepen. U zou uw aquarium kunnen 
behandelen met koper, maar dat kan ernstige gevaren opleveren voor uw  

                                                      vissen en planten! 

 

Alg 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. 
  
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 aquaria met lage fosfaat- en nitraat waardes over het 
algemeen minder last hebben van overmatige algengroei dan aquaria met hoge fosfaat- en nitraat waardes. In 
praktijk zijn er echter ook veel aquaria die niet overeenkomen met deze theorie, zoals zwaar met fosfaat en 
nitraat 'verontreinigde' aquaria waarin nauwelijks noemenswaardige hoeveelheden algen te vinden, maar ook 
net zo veel 'voorbeeld' aquaria met nauwelijks fosfaten en nitraten die toch overwoekerd 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 mondjesmaat andere benaderingen te komen op dit thema. Vooral vanwege 
problemen met algen in dicht beplante aquaria met zeer lage fosfaat- en/of nitraat waardes is men zich 
opnieuw in dit thema gaan verdiepen.  
  
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 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. 
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In Nederland was Charles Buddendorf op zijn website de persoon die de zogenaamde Redfield ratio beter bekend 
maakte onder het grote publiek. Een uitgebreid artikel over deze ratio is terug te vinden zijn website. 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 stikstof en fosfor in het aquarium is 16:1, waarbij de kans op algen het kleinst is. 
Hieronder staat de Redfield ratio in tabelvorm weergegeven berekend uit de verhouding nitraat en fosfaat. 
  

  
  
Bij het gebruik van de hierboven weergegeven tabel is het belangrijk om te realiseren dat de waardes in de 
tabel een vergrote kans op een bepaalde soort algen aangegeven. Zowel van blauwe als groene algen zijn er 
vele verschillende soorten die zich niet altijd aan de tabel houden. Echter als uitgangspunt voor de optimale 
verhouding tussen nitraat en fosfaat in het aquarium is deze tabel zeker een prima hulpmiddel. 
  
Hoewel algengroei in het aquarium door een hoop factoren beïnvloed wordt behoren het nitraat en 
fosfaatgehalte van het aquariumwater over het algemeen tot de belangrijkste factoren van de algengroei. Het is 
dus niet zozeer belangrijk om een zo laag mogelijk nitraat en fosfaatgehalte te hebben in het aquarium, maar 
een zekere verhouding tussen deze twee stoffen. Toch blijft het in eerste instantie belangrijk om het aquarium 
zo op te zetten dat excessieve fosfaat en nitraat waardes niet voorkomen. Als verdere uitgangspunten bij het 

opzetten van het aquarium is het belangrijk om van de eerdergenoemde punten uit te gaan: 
  

1. Kies voor een niet te dicht bevolkt aquarium. 
2. Ververs regelmatig een deel van het aquariumwater. 
3. Gebruik een zekere hoeveelheid planten in het aquarium.   

  
Als bij de inrichting en het onderhoud van het aquarium uitgegaan wordt is dit een goede basis, maar 
afhankelijk van het aquarium kan het nodig zijn om aanpassingen te maken in het nitraat en fosfaatgehalte. 
Hiervoor kan gebruik gemaakt van de methodes die hieronder beschreven worden. 
  
Aanpassen van de verlichting 
Voor een plantenaquarium is de verlichting de brandstof voor het aquarium. Naarmate een aquarium sterker 
verlicht is zal ook de behoefte aan voedingsstoffen van de planten hoger worden. In een sterk verlicht aquarium 
zijn dan ook eerder problemen met een lage fosfaat en nitraat waarde te verwachten als in een zwak verlicht 
aquarium. Door het verlagen van de verlichtingsintensiteit boven het aquarium zal de vraag van planten naar 
voedingsstoffen lager zijn, waardoor mogelijk net die balans gevonden wordt waarbij de fosfaat- en/of nitraat 
waardes niet naar een nulwaarde zakken. Bij wijzigingen in de verlichting moet echter ook altijd rekening 
gehouden worden met de lichtbehoefte van de gebruikte planten in het aquarium. Deze methode heeft effect op 
zowel de nitraat- als fosfaatwaarde. De nitraat- en fosfaat waarde zijn niet afzonderlijk van elkaar te 
controleren met deze methode. 
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Aanpassen van de hoeveelheid vissen 
De vissen in het aquarium zijn met hun afvalstoffen de grootste bron van nitraten en fosfaten in het aquarium. 
Door de grote van de visbevolking in het aquarium aan te passen worden ook de nitraat- en fosfaatwaardes dan 
wel verhoogt of verlaagd. Zeker bij aankoop van nieuwe vissen is het wel belangrijk om te realiseren dat de 
gekochte vissen vaak nog veel zullen groeien en dat de belasting per vis in het aquarium hiermee ook zal 
toenemen. Met het oog op een juiste biologische balans is het dan ook van belang rekening te houden met de 
groei van de vissen en niet direct naar het effect op de korte termijn. Deze methode heeft effect op zowel de 
nitraat- als fosfaatwaarde. De nitraat- en fosfaat waarde zijn niet afzonderlijk van elkaar te controleren met 
deze methode. 
  
Aanpassen van het plantenbestand 

Planten in het aquarium zijn de grootste gebruikers van nitraten en 
fosfaten (tenzij er zeer veel algen in een aquarium zitten). Het 
aanpassen van het aantal planten zal dan ook een direct effect 
hebben op de nitraat- en fosfaatwaardes in het aquarium. Naast het 
aantal planten is bij planten ook de groeisnelheid van belang op het 
effect op de nitraat- en fosfaatwaardes. Snelgroeiende planten 
zullen veel meer fosfaten- en nitraten consumeren dan langzaam 
groeiende planten. Bij een tekort aan nitraten en fosfaten in het 

water kan dan ook het vervangen van snelgroeiende plantensoorten 
door langzaam groeiende plantensoorten helpen bij het bereiken 
van een biologische balans. Bij een te hoge fosfaat- en 
nitraatwaardes is juist het omgekeerde aan te bevelen. De 
plantengroei heeft zowel een direct effect op de fosfaat- als de 
nitraatwaardes van het water. Naar gelang de soort moet het wel 
mogelijk zijn om verhoudingsgewijs een licht verschil in het effect 
op fosfaten of nitraten te verwezenlijken, maar over het algemeen 
zijn deze eigenschappen van aquariumplanten niet algemeen 
bekend. 

  
Aanpassen van het visvoer 
Door de hoeveelheid voer voor de vissen te vermeerderen of verminderen kunnen de hoeveelheid nitraten en 
fosfaten in het water ook beïnvloed worden. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de vissen in 
het aquarium, want het mag absoluut niet de bedoeling zijn om de vissen te verhongeren of juist vet te 
mesten. Wanneer enkel de fosfaat- of nitraatwaarde beïnvloed moet worden kan ook het soort voer verschil uit 
maken. Diepvriesvoer en muggenlarve staan erom bekend veel fosfaten te bevatten, waardoor het gebruik van 
dit voedsel de verhouding fosfaten in het water wat toe kan laten nemen. Door de keuze van het juiste voedsel 
kan hierdoor de verhouding tussen fosfaat en nitraat in het water licht bijgestuurd worden. Helaas is het lang 
niet altijd bekend in wat voor verhouding fosfaten en nitraten in het voer voorkomen, waardoor deze methode 
in de praktijk niet altijd even makkelijk uitvoerbaar is. 
  
Nitraten toevoegen aan het water 
Vooral bij een onbalans in het biologisch evenwicht in het aquarium kan er gekozen worden om nitraten 
kunstmatig toe te voegen aan het water. Op deze manier is het direct mogelijk om het nitraat gehalte van het 
water aan te passen, waarbij dit onafhankelijk van het fosfaatgehalte kan gebeuren. Een veel gebruikte 
methode is het gebruik van kaliumnitraat wat verkrijgbaar is bij apotheken op te lossen in (osmose)water. 
  
Fosfaten toevoegen aan het water 
Vooral bij een onbalans in het biologisch evenwicht in het aquarium kan er gekozen worden om nitraten 
kunstmatig toe te voegen aan het water. Op deze manier is het direct mogelijk om het nitraat gehalte van het 
water aan te passen, waarbij dit onafhankelijk van het fosfaatgehalte kan gebeuren. Een veel gebruikte 
methode is het gebruik van kaliumfosfaat wat verkrijgbaar is bij apotheken op te lossen in (osmose)water. 
  
Deel van het water wisselen 
Bij te hoge fosfaat en nitraatwaardes is het verwisselen van een deel van het aquariumwater een goede 
methode om snel de fosfaat en nitraat waardes omlaag te halen (mits het gebruikte water fosfaat en nitraat 
arm is). Een regelmatige waterwisseling kan dan ook helpen de fosfaat en nitraat waardes binnen de perken te 
houden. Overigens is het voor de gezondheid van de vissen sowieso aan te raden regelmatig een deel van het 
aquariumwater te verversen. 
  
Gebruik van nitraat of fosfaat absorberende middelen 
Er zijn diverse commerciële producten te koop die fosfaat en/of nitraat uit het water binden. Het meest bekend 
zijn de speciale filtermaterialen, zoals zeoliet, die vaak of fosfaat of nitraat aan zich kunnen binden, maar er 
zijn ook vloeistoffen die aan het aquariumwater toegevoegd kunnen worden en fosfaten of nitraten in het water 

aan zich binden. Gerbuik deze middelen alleen als je ten einde raad bent en alleen in geval van aanhoudende 
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problemen kunnen dit soort producten soms nuttig zijn om een overdaad aan fosfaat en nitraat uit het 
aquariumwater te verwijderen. Beter is het echter om de bevolking van het aquarium zo te kiezen dat een 
overdaad aan fosfaat en nitraat binnen de perken is te houden met een regelmatige waterwisseling. 
  
Ozon 
Relatief nieuw is het gebruik van ozon via een speciaal 
apparaat. 
 
Een apparaat ontwikkeld dat met behulp van 
ozontechnologie het water zuivert. Ozon is een vorm 
van zuurstof; O3. De "standaard" zuurstof is O2 en dus 
heeft Ozon een extra "O". Deze extra "O" wordt 
gebruikt om allerlei organische bestandsdelen te 
oxideren en daarmee onschadelijk te maken. Zo 
worden bacteriën, virussen, kleur- en geurstoffen 
onschadelijk gemaakt. 
  
De minieme dosis ozon die het apparaat doet 
vrijkomen, zal:  

 Ammoniak ontbinden 

 Nitriet omzetten in nitraat 

 Urine omzetten in onschadelijk nitraat 

 Koolstofverbindingen afbreken (die anders algengroei bevorderen) 

 
 

Alg bestrijden 
  
Hoewel het aantal theorieën over algengroei in het aquarium redelijk beperkt is tot twee, zijn het aantal 
methodes om algen te bestrijden enorm. Voor een aquariaan is het uiterst lastig om de zin en onzin van de 
verschillende methodes te beoordelen en ook voor een meer ervaren aquariaan is dit vaak nog lastige materie. 
Vooral de vele commerciële producten die verkrijgbaar zijn om algen te bestrijden, moeten met een grote 
terughoudendheid gebruikt worden. Bij het bestrijden van algen moet vooral het oplossen van de oorzaak van 
de algengroei centraal staan. Het verdelgen van algen met een chemisch middel heeft meestal maar kort effect 
en ook nog eens een zeer negatief effect op het biologisch evenwicht in het aquarium. Chemische middelen 
moeten dan ook enkel als laatste redmiddel gezien worden en niet als oplossing van het probleem op zich. Hier 
zullen de meest gangbare methodes van preventie en algenbestrijding beschreven worden met hun voor en 
nadelen.  
  
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 verwijderd worden door ze om een stokje te draaien of 
gewoon om een vinger. Bruine algen zijn net zoals 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 weleens geadviseerd begroeide decoratie goed schoon te maken en de 
aangetaste planten te verwijderen. Wanneer deze algensoorten echter al verder verspreid zijn door het 
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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. 
  
Soorten alg 
Met name bruine algen kunnen met succes met bestreden worden door een sterkere verlichting toe te passen 
(of te oude T- 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 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.   
  
Verduisteren  
 

Voor het bestrijden van sommige algensoorten wordt nog weleens 
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 en algen is het moeilijk een product te maken 
die enkel de algen bestrijdt 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 bedoeld 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 fosfaatgehalte, 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 fosfaatgehalte te verlagen moeten 
vooral gezien worden als tijdelijke oplossing tot het probleem met fosfaten en nitraten structureel opgelost is. 
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Thee 
Een huis tuin en keuken oplossing die weleens toegepast wordt is thee. Het looizuur schijnt desastreus te zijn 
voor algen, zonder vervelende bijwerkingen.   
  
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.  
  
Over het algemeen wordt een neutrale tot licht zure pH-waarde van het aquariumwater geadviseerd om 
algengroei te beperken. Voor beplante aquaria is vooral het gebruik van een CO2 bemesting aan te raden om 
de zuurgraad van het aquariumwater in het juiste traject te houden. In aquaria 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 aquaria 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-waarden 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 fosfaatgehalte van het water.   
  
Aquariumplanten gebruiken in het aquarium 
 
Over het algemeen staan aquaria 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 biologisch 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, aangezien een biologisch goed in balans aquarium met zuurstofrijk 
water en een beperkte hoeveelheid organische afvalstoffen als nitraten en fosfaten de beste papieren heeft voor 
een algenvrij aquarium.  
  
Het is echter geenszins zo dat door het simpelweg toevoegen van een aantal planten in het aquarium direct 

voor een algenvrij aquarium zal zorgen. Ook voor de planten in een aquarium moet voldaan worden aan de 
groeibehoeftes van de planten zoals een juiste verlichting en voldoende voedingsstoffen. Wanneer er niet aan 
de behoeftes van de planten wordt voldaan zullen algen alsnog een streepje voor hebben op de planten in het 
aquarium. Gelukkig zijn er veel verschillende soorten planten voor het aquarium te koop met verschillende 
eisen, waardoor het goed mogelijk is voor de meeste aquaria een geschikte beplanting te realiseren.  
  
Voor een aquarium dat echt is ingericht voor het houden van veel 
aquariumplanten (sterke verlichting, een goede voedingsbodem 
en CO2 bemesting) zijn de mogelijkheden voor planten zeer 
divers. In eerste instantie kan hier aan een hoog aandeel 
snelgroeiende planten gedacht worden, aangezien snelgroeiende 
planten het grootste effect hebben op het aquarium. Deze 
planten zullen veel nitraten en fosfaten opnemen en veel zuurstof 
afgeven. Voorbeelden van gemakkelijk te houden snelgroeiende 
planten die veel organische voedingsstoffen opnemen zijn 
bijvoorbeeld: 

 Ceratopteris cornuta (Eikenbladvaren) 

 Ceratopteris thalictroides (Sumatravaren) 

 Heteranthera zosterifolia (Zeegrasbladig sterkruid)  
 Hygrophila difformis (Vaantjesplant) 

 Hygrophila polysperma (Belgisch groen) 

 Vallisneria soorten 
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Voor een aquarium dat bij de inrichting minder is toegespitst op het houden van aquariumplanten (zwakke 
verlichting, geen CO2 bemesting) is het gebruik van snelgroeiende planten minder aan te bevelen. In aquaria 
met weinig licht en vooral weinig CO2 in het water is de kans groot dat de planten zullen zorgen voor een 
afname van de carbonaathardheid van het water en een sterke pH stijging doordat de planten CO2 gaan 
vrijmaken uit de carbonaathardheid van het aquariumwater. Aangezien in deze situatie snelgroeiende planten 
een negatief effect hebben op een deel van de waterkwaliteit is het voor dit type aquarium beter om vooral 
langzaam groeiende soorten te houden. Het effect van deze plantensoorten op het nitraat en fosfaatgehalte van 
het water zal over het algemeen niet zo groot zijn als bij snelgroeiende soorten, maar ook langzaam groeiende 
soorten dragen hun steentje bij in dit proces. 
  
Naast de groeisnelheid van planten kan ook de bladvorm van belang zijn bij de weerstand tegen algen. In mijn 
aquaria hebben planten met grote dikke bladeren vaak minder last van algen dan soorten met lichtgroene 
dunne bladeren. Ook hebben planten met grote bladeren het voordeel dat ze beter 'schoon' gehouden worden 
door algeneters, aangezien de meeste algeneters een voorkeur hebben voor het afgrazen van planten met 
grote bladeren en minder gecharmeerd zijn van planten met kleine en/of gevorkte bladeren. Over het algemeen 
zal er met de keuze van planten in een aquarium wat geëxperimenteerd moeten worden. Sommige planten die 
als zeer gemakkelijk bekend staan, kunnen onder sommige omstandigheden juist veel algen aantrekken, terwijl 
andere moeilijkere soorten het juist minder last hebben van algen. Ieder aquarium is echter uniek, waardoor 
ook de keuze van de meest geschikte planten per aquarium zal verschillen. 

  
Gebruik van vissen 
Er wordt nogal vaak aangeraden om algeneters aan te schaffen om het aquarium algvrij te houden. Helaas eten 
vissen relatief weinig. Wil je zichtbaar effect van algeneters hebben, dan zal ja ofwel heel veel algeneters 
moeten aanschaffen, of hele grote. En nog: de uitwerpselen van deze vissen zijn een prima bron van voedsel 
voor.... Alg! Natuurlijk poeten garnalen en diverse slakken ook, echter ook dit blijkt niet afdoende tegen een 
ware algenplaag. Ze zorgen er wel voor dat de planten gezond blijven en de strijd tegen de algen kunnen 
winnen en  /of overwinnen. 
 

 

 

 



 
 

Oosterhofweg 51, 7461 BT, Rijssen, Nederland 

 

Het interview met Edwin kreijkes 

 
Toen ik nog bij mijn ouders woonde hadden wij een vijver. Na ons 
trouwen zijn we tijdelijk in Emst gaan wonen omdat ons huis in Rijssen 
nog gebouwd moest worden. Hier konden we geen vijver of aquarium 
realiseren.  
Op onze trouwdag hebben we van de neefjes en nichtjes daarom een 
viskom met goudvissen gekregen. Deze wilden vast wel graag naar een 
vijver verhuizen, maar helaas voor hun: onze oudste was op komst en 
vanwege de veiligheid is de keus op een aquarium gevallen.  
 
In onze woonkamer staat nu een zoetwateraquarium A1, van 150-50- 
50 cm. 
Nadat ik in 2007 bij Jan Voortman op bezoek ben geweest voor 
informatie, heb ik een aquarium aangeschaft. Dit eerste aquarium was 
ook een zoetwaterbak, iets kleiner van formaat dan mijn huidige 
aquarium. Sinds die tijd ben ik ook lid van de vereniging.  
 
Ik adviseer iedereen lid te worden van de vereniging: hier kun je ervaringen uitwisselen en zodoende 
van anderen leren. Zeker bij het opstarten van het aquarium heb ik hier veel aan gehad. Leden van 
de vereniging wilden zelfs wel thuiskomen om tips te geven. 
 
De verschillende onderwerpen die de laatste tijd aan bod komen bieden voor elk wat wils. Misschien 
is het een idee om je van te voren op te geven voor een avond met een spreker, dan weet het 
bestuur op hoeveel personen er gerekend kan worden.  
 
Het mooist vind ik als het aquarium goed draait, mooie planten zonder algen en gezonde vissen. 
 
Daarnaast vind ik het mooi om te knutselen aan de bak, zoals CO2, verlichting etc. 
Het grootste probleem dat ik heb gehad is bloei alg: de hele bak was compleet groen! Dit is opgelost 
door Velda Crystal Clear voor de vijver toe te voegen. Ook heb ik problemen gehad met een 
aquarium van het merk Juwel, hierbij was de voorschakel apparatuur na anderhalf jaar stuk. Om dit 
te vervangen kon je bijna een nieuw aquarium kopen. Voor mij dus geen aquarium van Juwel meer. 
 
Een keuring vind ik altijd weer mooi: je krijgt tips voor verbetering en bij de bespreking zie je de 
bakken van de andere leden. Ook neus ik graag in “het Aquarium” waarin de landelijke huiskeuring 
wordt besproken. 
 
Ik haal mijn spullen bij Aqua Deco, goed advies en mooi dichtbij. Het is leuk om ook eens ergens 
anders te kijken. Omdat ik in Enschede werk, ligt Veldhuis voor mij ook (bijna) op de route. 
 
Elke week ververs ik, in combinatie met plantenvoeding, 20-30% van het water. De planten krijgen op 
dit moment Festal plantenvoeding van de vereniging: Compleet, Calcium en IJzer.  
 
De vissen krijgen droogvoer van JBL, afgewisseld met diepvriesvoer. 
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De CO2 wordt toegevoegd d.m.v. een JBL computer. Boven de bak hangen 4 lampen: Dit is T5 
verlichting, kleuren 830, 840 (2x) en 865. 
 
Wat de verlichting betreft: als je een nieuwe bak wil aanschaffen: let goed op of het licht over de 
hele bak verspreid wordt, dat bevordert een gelijkmatige plantengroei. Bij mijn bak was dat niet 
optimaal, ik heb daarom nog een warm-witte ledlamp overdwars toegevoegd. 
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Agenda 

20 juni 
20:00 h 

Rondstruinen in de Hoch en de venkes De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

25 juni 
14:00 h 

Betta beurs 
Gratis info: www.betta.be 

Malderen (B) 
Handelsstraat 75 

3 juli 
 

Limbeurs 
info: www.limbeurs.be 

Don Bosco Houthalen (B) 
Don Boscostraat 6 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Koi Show Arcen 
info: www.hollandkoishow.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

19 t/m 21 
augustus 

Holland Betta Show Arcen 
info: www.bettas4all.nl 

Kasteeltuinen Arcen 
Lingsforterweg 26 

21 augustus 
11:00-15:00 h 

Terraria Hasselt 
Toegang € 5,00, kinderen tot 5 jaar gratis 

Rapertingen Hasselt (B) 
Luikersteenweg 395 

26 t/m 28 
augustus 

Tentoonstelling Killi Fish Nederland Asperen 
info: www.killifishnederland.nl 

Partycentrum "De Schildkamp" 
Leerdamseweg 44 

28 en 29 
augustus 

Tilburgse terrariumdagen 
Info: www.oliemeulen.nl 

Dierenpark de Oliemeulen 
Reitse Hoevenstraat 30 

18 september 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

19 september 
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

07 en 08 
oktober 

Discusdagen 
Gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

15 oktober 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs 
info: www.killifishnederland.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 oktober  
20:00 h 

Nog te plannen De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 

23 oktober 
11:00-16:00 h 

Terariumbeurs IJsselhallen Zwolle 
De Rieteweg 4 

05 november 
09:00-20:00 h 

Dwergcichlidendagen 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 

06 november 
11:00-16:00 h 

Terraria Gent Citadelpark B Genth (B) 
Rysselberghedreef 2 

19 november 
12:30 h 

Poecilia bijeenkomst 
info: www.poecilia.nl 

De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

19 en 20 
november 

Vivarium 
Info: www.vivariumbeurs.nl 

Beursfabriek Nieuwegein 
Symfonielaan 1 

03 december 
09:00-20:00 h 

Ongewerveldendag 
gratis 

Zoo Zajac Duisburg (D) 
Konrad-Adenauer-ring 6 
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04 december 
10:00-16:00 h 

Terraria Houten 
toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 
6,–, kinderen tot 5 jaar gratis 

Expo center Houten 
Meidoornkade 24 

17 december 
13:00 h 

KilliFishNederland, bijeenkomst met visbeurs De “Twee marken” Maarn 
Trompetlaan 5 

17 december Uitslagavond onder voorbehoud De boerderieje Rijssen 
Oosterhofweg 51 
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AANMELDINGSFORMULIER 

Voorletters:   ______________________________________________________________ 

Roepnaam:   ______________________________________________________________ 

Achternaam:   ______________________________________________________________ 

Adres:    ______________________________________________________________ 

Postcode:   ______________________________________________________________ 

Woonplaats:  ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________  Mobiel:  _______________________ 

E-Mail adres:   ______________________________________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________________________________ 

Type Vivarium:   ⃝ Gezelschap A1, ⃝ Speciaal A2, ⃝  Zee B1, ⃝ Terrarium C1, ⃝  Vijver D1 
Aankruisen wat van toepassing is 

Welke Lidmaatschap:  ⃝ 18+ lid, jeugdlid,  ⃝ sponsor lid 
Aankruisen wat van toepassing is 

Handtekening:   ______________________________________________________________ 

Bank/Giro nummer: ______________________________________________________________ 

U wordt bezocht door onze contactcommissie die de automatische incasso, voor betaling van de contributie, 
met u invult. Tevens kunt u dan de leden informatie contactlijst (linc-lijst) invullen. 

Een lidmaatschap bij de aquariumvereniging kost € 60,00 per jaar. Onder de achttien jaar kost een 
jeugdlidmaatschap € 27,50,- per jaar. Een sponsor lid betaald € 12,50 per jaar. 

U krijgt om de twee maanden het fullcolour maandblad Het Aquarium van de Nederlandse Bond Aqua Terra 
toegezonden. Wij hebben een eigen verenigingsbibliotheek waar u gebruik van kunt maken en organiseren 
regelmatig gezellige leerzame verenigingsavonden, met o.a. sprekers over de hobby. 

Het belangrijkste is dat u van ons advies kunt verwachten door en van ervaren aquarianen, soms met woord, 
maar ook met daad. 

BEZOEKADRES: DE HOBBYBOERDERIEJE - OOSTERHOFWEG 51, 7461 BT RIJSSEN 
WEBSITE: AVNATUURINHUIS.NL MAIL: INFO@AVNATUURINHUIS.NL 

CONTACT: SECRETARIS, SCHOOLSTRAAT 6, 7461 EH RIJSSEN, 
FACEBOOK: AV Natuur in Huis Rijssen 

mailto:INFO@AVNATUURINHUIS.NL

