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Woordje van...

Woordje van...
Claudine D e Munster, vrouw van Filip

Even iets anders ... Geen dieren, geen toespraak,
geen alledaagsheid ... maar wel raakpunten.
Cri-du-chat, ofook wel het syndroom van Lejeune genoemd . .. weinig gekend . .. Geleerd uitgedrukt:  een  afwijking  die  veroorzaakt  wordt
door een missend gedeelte van chromosoom 5.
De  naam  “cri-du-chat” verwijst  naar  het  katachtige gehuil van de b aby's met deze aandoening.  Dit  syndroom  werd  eerder  recentelijk
ontdekt/omschreven in 1963 door kinderarts/wetenschapper J . Lejeune.
De  kinderen  hebben  veelal  mentale  problemen,  gedragsproblemen,
spraakproblemen. D aarbij komt nog dat dit een weinig voorkomend syndroom is. Bijgevolg is het niet makkelijk om lotgenoten te vinden.
En het overkwam mensen in mijn kennissenkring. Na lang zoeken werd
het  cri-du-chatsyndroom vastgesteld bij hun  dochtertje. En ze vonden
weinig informatie hierover, geen lotgenoten, geen concrete info.
Ze bleven niet bij de pakken zitten en zetten een vzw op poten. vzw CriDu-Chat  Wevelgem  (https://www.facebook.com/criduchatvzw/)  werd
begin dit j aar een feit. Het doel is lotgenoten samenbrengen, elkaar steunen, ervaring uitwisselen en troost vinden. Men wil dit b evorderen door
familiedagen,  bijeenkomsten  en  voordrachten  te  organiseren  ...  Maar
daar is er uiteraard geld voor nodig ... 
Ik kon hier mijn steentje ( ofeerder bloemetje) bijdragen. Ik wilde geld inzamelen, ik wilde/moest gewoon iets doen. Halfmaart testte ik mijn idee
uit op familie en kennissen. Ik verkocht primula's in een vintage pot voor
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€  8,  en  viooltjes  in  potten  gebakken  door  de  vzw  den  Achtkanter
(http://www.achtkanter.be/) aan 2 stuks voor €  10 (zo steunde ik nog
een nobele instelling).
Tot mijn grote verbazing liep het zeer
vlot. Ik organiseerde 3 verkoopdagen
aan  respectievelijk  Delhaize  Wevelgem  ( 18.03.2018),  Select  Lauwe
(24.03.2018)  en  op  paaszaterdag  te
Gullegem aan de GB Market.
Tot  op  vandaag  mag  ik  zeggen  dat
mijn missie al zeer geslaagd is. En dit
is een b oost naar meer.
Dus heb j e zin in de lente bij j e thuis
en  wil  je  daarmee  2  goede  doelen
steunen,  laat je  bestelling  maar  komen. Wij zorgen voor de levering!
Claudine D e Munster, 
0474 45 3 0 84 of056 42 2 8 76
claudine.demunster@gmail.com
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Zoet water

Arnoldichthys spilopterus
(roodoog Congozal m)
Glenn C oulembier, Lid Oostende Platy en Skalaar Torhout
Met dank overgenomen uit het clubblad van Oostende Platy
Terug een vissoort die ik h ier wil aanhalen waar m enig  ‘liefhebber' er in de
aquariumhandel s traal voorbijloopt, omdat h ij in de kale lege bakken er m aar
eentonig bij z wemt qua kleur . .. L
 AP weer m is!

Zoals vele vissen en dan vooral zalmachtigen en barbeelsoorten die ten onrechte deze stempel op hun lijfkrijgen is dit bij deze soort niet anders.
Deze West-Afrikaanse zalmsoort zal pas zijn ware kleurenpracht tonen als j e
hem in een school van een 10-tal exemplaren houdt op lichtzuur, zacht water.
Het zijn fraaie, snelle zwemmers die zich voornamelijk ophouden in de bovenste en middelste waterlagen. Houd ze in een ruim aquarium (min.  1 meter) waarbij de achterkant en zijkanten eventueel beplant zijn (gezelschapsaquarium)  ofin  een  specialaquarium. Het belangrijkste is  dat ze veel  open
zwemruimte krijgen. D eze vissen kunnen uitgroeien tot 9 à 10 cm. Men kan
ze houden op een temperatuur van 24 - 27  ˚ C en een pH van 6 tot 7,5 maar
zoals eerder vermeld, ze kleuren het mooist op een lagere pH-waarde die j e
trouwens kan bekomen door filtering over turf, oftoediening van elzenextract
en/ofcatappabladeren.
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Hun ogen zijn mooi rood gekleurd, op hun flanken hebben ze een mooie gele
lengtestreep en een groenachtige metaalglans die mooi tegenover hun marmerachtige schubben contrasteert. D e vrouwtjes hebben een hoekige aarsvin
met  een  onscherp  omrande  donkere vlek,  de  mannetjes  hebben  een  naar
buiten gebogen aarsvin met afwisselend zwarte en gele strepen waar er soms
nog een roodachtige schijn in voorkomt. Houd deze vissen op een donkere
bodem met gedempt licht om hun kleuren nog extra in de verfte zetten. Ze
houden van een lichte waterstroming, een goede filtering, een regelmatige waterverversing en wat invallend zonlicht.
Even belangrijk is hun afwisselend voederen. Op hun menu staan: muggenlarven, watervlooien, tubifex,  insecten  zoals vliegen, wasmotlarven,  kevertjes,
meelwormen  en  als plantaardige voeding mogen een blad  sla of spirulinavlokken niet ontbreken.
Over de kweek is er tegenstrijdigheid de ene bron spreekt over moeilijk te
kweken, de andere dan weer over gemakkelijk.
Wat we in ieder geval wel zeker zijn is dat het een vrijlegger is die niet naar
zijn broedsel omkijkt, buiten één reden en dit is om het op te vreten. Omdat
ik deze vissen bij mij thuis heb, denk ik eraan om het eens te proberen en dan
eens zien wat het wordt. 
Deze West-Afrikaanse zalm is voorlopig nog met regelmaat in de aquariumhandel te vinden, maar in het wild staat hij als kwetsbaar b estempeld. D e redenen zijn de toenemende ontbossing en vervuiling in het Nigerdeltagebied
(de vis komt voor in de Nigerdelta tot in Lagos). Er zouden maar een  10-tal
plaatsen meer zijn waar hij nog in zijn natuurlijk habitat voorkomt. Reden te
meer om er eens een kweekje mee te wagen.
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De zwartbandlipvis
Ana mpses neoguinaicus (Bleeker 1878)
Germain Leys, http://reefsecrets.org/
Binnen de familie van de lipvissen ( labridae ) telt het genus Anampses

 13
soorten.  De  Engelse benaming  is New  Guinea Tamarin Wrasse  of Blackbacked Wrasse. Als j e op het internet meer informatie over deze vis wenst te
zoeken dan kun j e b est de Engelse benaming gebruiken als zoekterm.
Anampses n eoguinaicus komt voor van Taiwan tot Fiji, noordelijk tot de Izu

eilanden en zuidelijk tot het Great Barrier Rifen Nieuw-Caledonië op een
diepte van 4 tot 25 meter. Ze komen vooral voor waar een mix van zandbodem en koraalbreuk voorkomt en waar veel Acropora

-koralen groeien.

Terminale mannetjes leven vaak alleen terwijl ze nu en dan een groepje volwassen
wijfjes bezoeken. De j onge vissen leven single in de koralen, waar zij voldoende
bescherming vinden. Ze worden allen als vrouwelijk geboren en de meest dominante zullen tij dens hun leven stilaan overgaan naar de mannelijke terminale fase.
De maximum lengte is  12 tot  15 cm wat hen uitermate geschikt maakt voor
onze rifaquaria.

Aquatropica

 6

Jaargang 33/04

Zee water

J uveni el e Ana mpses neogui naicus

In het j uvenile stadium is de rugvin en de buikvin volledig zwart. Op de rug is
de vis ook zwart met witte stippen. Aan de onderzijde is hij wit. Kenmerkend
voor het juvenile stadium zijn de twee geel-zwarte nepogen achteraan de rugen de buikvin. Zo is er ook een zwart-witte vlek achter het oog op de scheiding van het zwart en het wit gedeelte van de vis. Bij het ouder worden zullen
deze vlekken verdwijnen. Volwassen mannen zijn witachtig van kleur met een
gekleurde, belijnde kop en een blauw en roodachtige omlijning over het gehele lichaam. Volwassen exemplaren kunnen lichte kleurverschillen vertonen
afhankelijk van de vindplaats.
Anampses -soorten zijn geen gemakkelijke vissen die ik zeker niet voor de b e-

ginnende zeewaterliefhebber kan aanraden. Ze zijn zeer gevoelig voor transport en vaak overleven ze niet lang door de stress van de reis van vangen tot
aquarium. B ovendien zijn ze moeilijk over te wennen aan droog- ofdiepvriesvoedsel. Koop enkel j onge vissen die j e hebt zien eten in de aquariumhandel.
Eerst moeten ze gevoederd worden met levend Artemia en levende Mysis.
Eens ze dat goed aannemen kun j e langzaam droogvoeder ofdiepvriesvoeder
mengen met het levend voedsel.
Zo zullen ze langzaam aan leren om ook ander voedsel aan te nemen  zoals
krill ofkleine slakjes. Tenzij j e ze voldoende voedert, kun j e ze best niet samenhouden met garnalen, vermits die op hun menu staan.
Zoals alleAnampses

-soorten zullen ze constant en onverstoord op zoek gaan
naar wormpjes, slakjes en kleine garnaaltjes tussen het levend steen en in de
zandbodem. Kleine steentjes zullen ze omdraaien om naar voedsel te zoeken.
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Het is dus belangrijk om deze vissen enkel in een ouder aquarium te houden waar
veel natuurlijke prooien in het levend steen en in het substraat te vinden zijn.
De inhoud van het aquarium dient minstens 500 liter te zijn.
Een zandbodem van enkele centimeter dik is een absolute noodzaak als j e
deze vissen wil houden. Ze slapen in het zand en bij groot gevaar – als j e in
het aquarium b egint te werken bijvoorbeeld – zullen ze ook ‘onderduiken'.
Een kwartier voor de lichten uit gaan zul j e ze al zien zoeken naar een geschikte slaapplaats, die elke dag verschillend is.
Bij de aankoop kan het voorkomen dat de vissen pas ' s avonds uit het zand tevoorschijn komen en pas bij dageraad terug onder het zand duiken. Dat wil
dan zeggen dat ze nog niet lang bij de handelaar zijn en nog steeds het dagnachtritme van hun herkomst hebben. Het duurt verschillende weken voordat
ze deze ‘j etlag' kwijt zijn. In die periode zullen ze niet veel eten en bijzondere
aandacht is dan nodig om hen alsnog te voederen.
Over het  algemeen zijn het vreedzame vissen. Alleen maar tegen  soortgenoten zal er agressie ontstaan, dus kun j e ze best single houden. Het leuke aan
deze soort is dat ze constant zichtbaar zijn en zich nooit verstoppen tussen
het levend steen. Je zult dus voor 100 % plezier b eleven aan j e aankoop!
Br on nen:
Scott W. Mi chael. 2009. Wr asses & Parr otfi s h es, Th e c o mpl et e i l l ustr ated gui de t o
t h ei r i denti fi cati on, beh avi or s, a n d ca pti ve car e d oor. I SB N 1 - 890087- 44- 0

Rudi e H. Kui ter. 2002. Fai r y & Rai n b o w Wr asses a n d t h ei r r el ati ves, A Co mpr eh ensi ve Gui de t o Sel ected La br oi ds. I SB N 0- 9539097- 2- 7

www. wi ki pedi a. or g
www. mari nespeci es. or g
Ei gen ervari ngen
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De wereld van de Tillandsia
Erik Lievens, Aquarianen Gent

Wij h ebben h et m eestal a l gehad over waterplanten in ons aquarium waarbij
wij, a ls aquarianen, de liefhebbers van een terrarium ofpaludarium soms in
een h oek drummen. Daarom wil ik wat n eerpennen over een h eel b ijzondere
groep van p lanten, n amelijk de Tillandsia's.

Tillandsia's  hebben  net  als  de  orchideeën  iets  mythisch  over  zich.  In  de
handel kan men Tillandsia kopen die gekleefd ofmet andere middelen gehecht zijn op één ofander substraat, zoals op grote slakkenhuizen, kienhoutwortels ofzelfs op stukken marmer. Afhankelijk van het soort substraat kan
deze duur uitvallen. Aangezien wij als aquarium- ofterrariumliefhebber voorstander zijn om het zo natuurlijk mogelijk te houden, geven wij onze voorkeur
aan soorten houtwortels.
Wanneer de plantjes in de loop van hun groei niet verknoeid zijn bij het transport ofeen verkeerde behandeling hebben ondergaan in de verkooppunten,
bestaat de mogelijkheid dat mits een goede verzorging, deze Tillandsia's zich
zullen voortplanten.  Dit gebeurt  zeer traag. We  moeten  hen  zeker  de tijd
gunnen om door te groeien.
Spijtig genoeg ontbreekt in de winkel vaak de naam van de Tillandsia -soort.
Het verzorgen van deze plantjes is verschillend al naargelang de soort. Het is
een beetje te vergelijken met de aankoop van onze aquariumplanten, deze
worden ook niet altijd bij naam ofde bij juiste naam vermeld. Het is aan te
raden om de Tillandsia aan te kopen in de vakhandel ofbij handelaren die
deze  soorten kweken.  Soms worden deze te koop gesteld in een  souvenirwinkel op sierlijk ogende decoratiematerialen, maar dit staat niet altijd borg
voor de kwaliteit van het plantje zelf. Ik zeg altijd ... elk zijn specialiteit. We
kopen immers ons vlees ook niet bij de bakker.
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Waar we vooral moeten op letten, willen we deze Tillandsia's in optimale conditie  houden,  is voldoende  licht  en  nog  eens  licht.  Zoals  onze  aquariumplanten ook voldoende licht moeten hebben in functie van hun fotosynthese,
hechten Tillandsia's ook heel veel belang aan de lichtomstandigheden. D oen
deze plantjes het niet goed, dan is dit vaak te wijten aan te weinig licht.
Er zijn soorten die in de zomer,
onderhevig  aan  de  volle  zon,
hun  gading  vinden.  Enkele,
waaronder de Tillandsia lindelii
kunnen  in  een  bloempot  gehouden  worden.  Voor  deze
soort mag de temperatuur in de
winter  niet  beneden  de  10
graden Celsius dalen. Voor andere soorten zoals de Tillandsia

,

de

multicaulis
T.  argentea ,  T.
,

brachycaulos T.  bulbosa  mag
dit niet onder de 15  ˚ C gaan.

Till andsi a brachycaul os var. multifl ora

Deze soorten kunnen zich beter aanpassen aan hun leefomgeving. Waar wij
zeker moeten op letten is dat deze plantjes niet mogen blootgesteld worden
aan  grote  temperatuurschommelingen.  Plaats  bijvoorbeeld  gecultiveerde
planten die gehouden werden in een koele omgeving, niet in een ruimte met
zomerse  temperaturen.  Het  kan  ook  geen  kwaad  om  ze  tijdelijk  te  laten
groeien in de open lucht, bijvoorbeeld op takken van b omen.
Het onderhouden van deze plantjes is niet zo moeilijk. Afhankelijk van de
soort kan men ze één keer per dag benevelen als de temperatuur van de omgeving ongeveer 2 0 ˚ C b edraagt. Het beste doen wij dit in de loop van de avond.
Als de plantjes in de winter op een frisse plaats worden gehouden benevelen
wij deze om de twee dagen, het liefst bij het ochtendgloren. U kunt gerust op
vakantie vertrekken, want Tillandsia's kunnen voor een periode volledig met
rust gelaten worden zonder er iets aan te doen. Zij zullen niet wegkwijnen.
Komt u terug uit verlofb egin niet onmiddellijk met de normale onderhoudsprocedures. D oe dit geleidelijk aan. Voor het b enevelen gebruik hetzij regen-,
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osmose- ofgedemineraliseerd water. D eze plantjes houden niet van kalkhoudend water. Ook kalkhoudende substraten moeten geweerd worden. Wilt u
deze plantjes meststoftoedienen, doe dit dan onder de vorm van een vloeibare meststofdie men ook gebruikt voor orchideeën a rata van een halve
dosis om de vier weken. Het hoeft niet, maar het mag.
Tillandsia -soorten behoren tot de groep van de Bromeliafamilie en bloeien,

afhankelijk van de soort, tussen één en vier j aar. Eenmaal de bloem is uitgebloeid sterft het plantje af, soms na een lange periode.
Om te houden in een terrarium ofpaludarium zijn Tillandsia -soorten zeer
dankbare planten. Vooral in een paludarium gedijen deze plantjes uitstekend
door de vochtige omgeving.

  Till andsi a i onantha
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De bode min het aquarium deel 2
Biologische en esthetische functie
Adriaan Briene † Aquarius Tubanti
  De biologische eigenschappen van de bodem
Bacteriën zitten overal, niet alleen in het filter, maar ook in de bodem. En al die
kleine beessies hebben een grote invloed hoe de bodem biologisch functioneert.
De bodem, en de bacteriën
Een b odem is niet zomaar een verzameling zand ofgrindkorrels en dat is het
dan. Nee, integendeel. Elke b odem, ofie nou grof, fijn, scherp ofrond is ...
het is een broedplaats voor b acteriën. Direct na het inrichten van j e aquarium
zal het kolonisatieproces van de b odem door de bacteriën al beginnen. In en
op de bodem zal zich een rijk bacterie-leven gaan ontwikkelen inclusiefeencelligen en wormpjes die weer van die b acteriën leven. O ok algen e .d. kunnen
in de biofilm een plekje vinden. Soms ongezien, soms hinderlijk zichtbaar.
In de bodem kunnen we verschillende bacteriën tegenkomen. In het hoofdstuk over filtering en de biofilm hebben we het er al uitgebreid over gehad.
Lees dat nog maar eens na. In de bodem kunnen we eigenlijk drie soorten
bacteriën tegenkomen.
Aerobe bacteriën
Deze
  werken  alleen  maar  onder  zuurstofrijke  omstandigheden.  Voorbeelden hiervan zijn onze nitrificerende bacteriën die ammoniak via nitriet naar nitraat omzetten.
Anoxische bacteriën
Deze
 bacteriën werken het best als er nog een heel klein beetje zuurstof
aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn de denitrificerende b acteriën die nitraat omzetten naar stikstofgas.
Anaerobe b acteriën
Deze
 bacteriën houden helemaal niet van zuurstof! Voorbeelden hiervan zijn
zwavelbacteriën die het naar rottende eieren ruikende H 2S-gas produceren.
ì

ì

ì
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Nou in elke biofilm vind j e sowieso de aerobe en de anoxische b acteriën. O ok
in zuurstofrijke  omgeving! De  aerobe bacteriën  creëren namelijk vaak  een
soort  zuurstofarme  pockets  waarin  de  anaerobe  toch  kunnen  leven.  Een
beetje denitrificatie is dus nooit te voorkomen. Niet in het filter. O ok niet in
de bodem. Maar och, zo erg is dat toch ook niet? Oftoch wel ...?
Hoe dieper we in de b odem komen... des te minder vinden we de aerobe b acteriën en des te meer krijgen de anoxische de overhand. Dit is geen plotselinge scheidingslijn, maar een geleidelijke overgang.
Duiken we nog dieper de b odem in dan maken de anoxische weer plaats voor
de anaerobe b acteriën. En j a, ook die komen in elk aquarium voor. Maar dat
we  anaerobe bacteriën  hebben wil  heus  niet  zeggen  dat we  dan  ook  problemen in de bak krijgen. Soms wordt er wat panisch gereageerd als er eens
een paar b ellen uit de b odem opstijgen. Oei!!! een rottende b odem! Nou dat
kan, maar hoeft nog geen probleem te b etekenen.
Uit een bodem kunnen verschillende gassen opstijgen:
CO 2, gemaakt door aerobe ofanaerobe bacteriën die organische stoffen
afbreken,
N 2, stikstofgemaakt door anoxische b acteriën,
CH 4, methaan gemaakt door anaerobe ofanoxische b acteriën,
H 2S, gemaakt door anaerobe bacteriën.
ì

ì

ì

ì

Nou als j e die laatste veel ziet, ofruikt, dan is het niet echt b est met de b ak.
Maar wat H 2S-gassen worden in elke b odem wel gemaakt. Die b ellen stijgen
op  naar  hogere  bodemlagen  en  worden  daar  door  andere  bacteriën  weer
verder gebruikt. Ook in de b odem is dus een soort kringloop aan de gang.
Door al die b acteriën kun j e een b odem zien als een soort filtersubstraat. Een
interessante vraag is dan, wat voor bodem heeft de b este filterwerking? Nou
da's een lastige vraag, een hele lastige.
Als we zaken naar het extreme doorvoeren, dan worden zaken vaak wat duidelijker. Dat doen we dan maar eens. Als we als bodem één plat rotsblok
zouden hebben. Dan hebben we een relatiefklein oppervlak voor de bacteriën. Maar al die b acteriën hebben zuurstofzat omdat ze allemaal direct aan
het water grenzen.

Aquatropica
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Hebben we nu een bodem van fijn zand maar wel net zo dik als het rotsblok.
Dan hebben we een veel groter oppervlak door alle kleine zandkorrels. En
dus ook veel meer plek voor b acteriën. D e aan het water grenzende oppervlak
is iets groter als bij het rotsblok. Het oppervlak dat aan andere zandkorrels
grenst is vele malen groter. Dit betekent dat bij fijn zand we in totaliteit meer
bacteriën kunnen huisvesten, maar ook dat de kans op zuurstofarme/zuurstofloze  omstandigheden  groter  is.  Ook  zal  het  aantal  bacteriën  sterk  afnemen met de bodemhoogte. Maken we de bodem dikker, dan zullen bacteriën ook dieper in de zand, ofgrindlaag gunstige omstandigheden vinden.
Het verhaal moge duidelijk zijn, een hele grove grindbodem is niet optimaal
als groeiplaats, zeer fijn zand is dit ook niet. Daartussenin zit een optimum
dat ergens ligt tussen gewoon zand en gewoon grind.
Nou j a, tussen gewoon zand van zeg maar 0,5 mm en gewoon grind van ca.
10 mm ( 1 cm) da's nog een aardig verschil! Hoe maak j e daar nu een keus in?
Nou daarvoor gaan we nog een calculator opzetten, nog even geduld.
De bodem, en de planten
Voor veel planten is de bodem van groot belang, tenzij we natuurlijk drijfplanten hebben. Wat maakt een b odem nou geschikt voor planten?

De b eschermende functie
Voor  een  aantal vissen is  de bodem  ook  een plaats waarin  ze  zich graag
mogen verstoppen. D an moet de b odem daar natuurlijk wel de mogelijkheid
voor geven. Dikke, grove grindkorrels zijn dan uit den boze.
Ook de kleur van de b odem speelt hierbij een rol. Een donker gekleurde vis
zal van bovenafgezien goed afsteken tegen een spierwitte bodem. D at zal niet
elke vissoort even op prijs stellen. Ze kruipen dan liever weg en vertonen zo
dus niet hun natuurlijke gedrag. Dus ... ook de bodemkleur moet (zeker bij
een speciaal aquarium) afgestemd zijn op het gedrag en het welbevinden van
de vissen.
De bindende functie
Planten hebben wortels, nou is het voor sommige planten, j e zult het geloven
ofniet, b est wel handig om die dingen te hebben om zich aan de bodem vast
te houden. Andere planten gebruiken het alleen maar voor het opnemen van
voedsel (drijfplanten).
F

F
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Als we een bodem van keien hebben, dan zal het voor planten niet meevallen
zich daar vast te houden. Ook in een bodem van superfijn zand zullen ze
maar losjes staan. D aartussenin houden planten zich uitstekend (letterlijk en
figuurlijk) staande. Ofwe dan nu zand ofgrind als bodem moeten hebben,
daar komen we nog op.
De voedende functie
Vissen en garnalen vinden hun voedsel in de bodem. Nou ehhh . .. dat wil dus niet
zeggen dat ze de bodem zelfgaan oppeuzelen, maar dat ze hun voedsel vinden
tussen het zand ofde grindkorrels. Dit voedsel kan organisch afval wezen (mulm,
detritus), algjes ofbacteriën die op de bodem in een biofilm leven. 
Om vissen en garnalen in staat te stellen voedsel te vinden moeten we er natuurlijk  wel  voor  zorgen  dat  er  voedsel  is  (de  bodem  hoeft  niet  klinisch
schoon gehouden te worden). En ook dat het voedsel zonder al te veel problemen opgepikt kan worden. In een zeer grove grindbodem kunnen bijvoorbeeld C orydorassen lastig woelen op zoek naar voedsel. Die stellen fijn zand
duidelijk meer  op prijs.  Ook  zand  ofgrind  (basaltsplit, lava) met  scherpe
randen  is voor  dergelijke vissen  echt  exit!. Vooral  Corydorassen  met  hun
baarddraden zijn gevoelig voor scherpe randen. De baarddraden slijten weg,
en zo raken ze hun tastorgaan kwijt en kunnen hierdoor zelfs doodgaan.
En...last but not least, uiteraard halen niet alleen vissen en garnalen maar ook
veel planten ook hun voedsel uit de bodem. Maar daarover wil ik het straks
wat uitgebreider gaan hebben.
Nou allereerst, maar da's persoonlijk, gaan de vissen voor alles.
Dus als we C orydorassen ofgravende cichliden hebben dan horen we gewoon
de b odem op de vissen afte stemmen qua korrelgrootte. D at b etekent dus exit
voor het grind, en een bodem van gewoon zand ofgrofzand. Fijn zand zou
nog kunnen, maar  als  de vissen
telkens  in  de  bodem  bezig  zijn
dan  werken  ze  continue  organisch materiaal in en vooral met
een  zeer  fijne  bodem  ontstaan
dan  te  snel  rotte  plekken.  Ook
zinken de stofwolken bij een zeer
F

  Corydoras davi dsandsi
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fijne  korrel  wel  erg  langzaam,  de  bak  wordt  niet  meer  helder.  Natuurlijk
mogen de zandkorrels geen scherpe hoeken hebben, geen brekerszand dus.
Op de tweede plaats komen dan de eisen van de planten. En dan wordt het
lastig. Wat willen planten voor b odem?
De planten en de b odem
We hadden al kunnen lezen dat de b odem voor planten een bindende functie
kan hebben, zodat ze een beetje op hun plaats blijven. En natuurlijk niet te
vergeten, planten kunnen voedsel uit de b odem halen.
Nou om te blijven staan moet een bodem niet te fijn zijn, en ook niet zeer
grof. Dat beperkt  de keuze voor  een  optimale bodem  al  een beetje. Maar
welke b odem is dan optimaal om planten van voldoende voedsel te voorzien?
Nou, een gemakkelijke vraag is dat niet, en het antwoord ook niet!
F





De esthetische functie

O

Een aquarium zonder bodemmateriaal, dus alleen maar glas, dat kan best.
Veel kweekbakken hebben helemaal geen bodem. Zo is er veel minder kans
op vuil en kunnen we de b akken b eter schoonhouden en het j ongbroed in de
gaten houden. Maar is zo'n aquarium ook mooi? Nee dat niet echt. Een aquarium met bodemsubstraat komt veel b eter tot zijn recht, het doet veel natuurlijker aan dan zo'n kale bak.
Nou kunnen we een b odem er wel gewoon inmikken, vlak strijken en klaar is
Clara. Maar is het dat ook helemaal? Wel een beetje saai nietwaar? Nou we
hebben wel wat mogelijkheden om de b odem wat minder saai te maken.
Bodem laten oplopen, voor laag, achter hoog. Dit geeft meer dieptewerking in het aquarium
Toepassen  van  terrassen.  Het  zand
van  een  bodem  die  van  voor  naar
achter oploopt heeft de neiging door
de zwaartekracht weer naar de voorruit te kruipen. Zo'n  dikke zandlaag
tegen  de  voorruit  is  dan  niet  echt
fraai. Door terrassen te maken voorkomen we dat het zand naar de voorruit  rolt.  De  terrassen  houden  het
ì

ì
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zand dan tegen. Laat zo'n terras niet evenwijdig met de voorruit lopen,
da's onnatuurlijk. Maak er een soort grillige vormen in waarbij lijnen naar
achter lopen. Hou hierbij rekening met de gulden regel. Terrassen kunnen
we bijvoorbeeld maken van piepschuim dat voorzien wordt van hars en
dan bestrooid met zand. Ook boomstronken, stenen e.d. kunnen als natuurlijke terrasvormers dienst doen.
Werken met kleur. Een lichte bodem geeft minder  snel  een indruk van
diepte  dan  een  donkere  bodem.  Eventueel  kan  er  met  kleur  gespeeld
worden door voor lichtere zandkleuren te gebruiken dan achteraan. Maar
het door elkaar mengen van de verschillende substraten is altijd lastig te
voorkomen.
Wat met kleur kan, dat lukt ook met de vorm. Grofgrind maakt een b ak
wat minder groot dan zand. Vooraan grind en achteraan (grof) zand helpt
bij een b etere dieptewerking maar ook hier is mengen een probleem.

ì

ì

Tsjaah . .. en zoals met alle esthetische zaken, het blijft een kwestie van smaak.

Aquatropica

 17

Jaargang 33/04

Vijvers

Aanleg en onderhoud van een vijver
Deel I: Aanleg en water
Theo Verheij, D e Natuurvrienden Zwolle
Een vijver is eigenlijk voor de m eeste liefhebbers een verlengstuk van h et aquarium in h uis.

De  meeste  aquariumliefhebbers  die  plannen  hebben  om  een vijver  te  beginnen zien er tegen op vanwege al die problemen die j e tegenkomt van het
van horen zeggen. D at houdt veel liefhebbers tegen, maar de waarheid is dat
wanneer j e logisch nadenkt het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem is. Je
moet gewoon goed starten en daarvoor kun j e bij de club de hulp krijgen die
je nodig zal hebben en de goede informatie die j e nodig hebt om succesvol
met een mooie vijver te b eginnen.

Ik ga in op alle facetten die j e kunt tegenkomen bij de aanleg en onderhoud
van een mooie vijver.
Aanleg
Wanneer u  een vijver gaat  aanleggen  ofmisschien  al heeft gedaan,  zult u
streven naar een heldere en gezonde vijver, waar beplanting en vissen zich
goed in zullen vinden. In een vijver zal nooit een volledig biologisch evenwicht worden b ehaald, dit zullen we altijd moeten sturen. We zullen moeten
werken naar een gecontroleerd biologisch evenwicht, waar we bij de aanleg
van de vijver al gedegen rekening mee moeten houden.
Naast ligging, oppervlakte en diepte zijn dat de ontwikkelingen van micro-organismen en de hoeveelheid vissen en planten welke zich in de vijver zullen
bevinden. Wanneer met deze zaken rekening wordt gehouden, zal de vijver
zich ontwikkelen tot een prachtige waterpartij.
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Om een vijver goed biologisch te laten functioneren is het verstandig de inhoud  hiervan  niet  te  krap  te  nemen.  Kleine  vijvers  met  een  inhoud  van
minder dan 500 liter waterinhoud geven vaak veel problemen, dit zijn vaker
conceptvijvers welke een aantrekkingspunt in de tuin moeten vormen door
het bewegen en het geluid van het water. Bij vijvers met een inhoud van 1.000
liter ofmeer wordt het evenwicht na verloop van tijd veel stabieler. Vooral een
grotere diepte (70 –  100 cm) is hierbij gunstig, omdat dit een goede schuilplaats voor vissen is en voorkomt dat de vijver snel dicht zal vriezen.
Belangrijk is het kiezen van een goede plaats van de vijver. Het wateroppervlak moet minstens 5 zonuren per dag krijgen, dit omdat zuurstof- en waterplanten veel licht nodig hebben om goed te kunnen leven. In verband met
bladval is het niet verstandig om een vijver onder ofin de directe omgeving
van bladverliezende oflooistofhoudende bomen ofb eplantingen te plaatsen.
Het is verstandig om de vijver zo aan te leggen dat deze in de tuin en vanuit
het huis zichtbaar is.
Voor de schaduw kunt u waterlelies en heesters gebruiken.
Denk vooral aan struiken en planten zoals gouden- (Laburnum anagyroides )
en blauweregen  (Wisteria sinensis ). Wat velen niet weten  ofniet bij  doordenken is dat de uitvallende bloemen gifstoffen b evatten waar vissen niet echt
gezonder van worden.

L aburnu m anagyroi des

 Wisteri a si nensis

gou denr egen

Aquatropica

Chi n ese bl a u wer egen

 19

Jaargang 33/04

Vijvers
Materialen voor aanleg
Er zijn verschillende materialen waarvan een vijver gemaakt kan worden. Het
meest voorkomende is de folievijver. Dit, omdat het een product is dat in alle
maten en vormen verwerkt kan worden en relatiefgoedkoop is. Er zijn diverse
soorten folie verkrijgbaar, maar een rubberfolie verdient voorkeur. Het grote
voordeel hiervan is dat deze blijvend soepel en elastisch is, waardoor deze geschikt  is  voor  verschillende  randafwerkingen  en  vijvervormen met beplantingen waarvan de wortels
geen  kans  hebben  om  door  de  folie
heen te groeien.
Deze  folie  is goed te verlijmen  met
bijv. beton, hout,  kunststof en  steen
en is 100 % bestand tegen uv en ozon.
ä

Veel aangeboden folie is op b asis van pvc dat vaak weekmakers (thermoplasten) bevat. Deze weekmakers verdwijnen na verloop van j aren uit de folie,
waardoor deze poreus en kwetsbaar zal worden en lek kan raken. Tijdens de
aanleg van de vijver zijn ook de mogelijkheden van dit materiaal kleiner en de
verwerking moeilijker.
Bezuinig niet op het grondzeil (folie). Folie dat weekmakers bevat zal slechts
± 3 j aar meegaan. Goede folie gaat zo'n 30 j aar mee.
De keus is en blijft altij d aan u. De formule voor het berekenen van de folieoppervlakte is: vijverlengte + tweemaal diepte + tweemaal 0,5 m voor de vijverrand.
Het aanleggen van een folievijver moet zeer nauwkeurig gebeuren om het risico van beschadigen  ofinstorten te voorkomen. Bij het uitgraven van  de
vijver moet erop gelet worden dat de wanden ongeveer 45 ˚ omhoog lopen. Let
erop dat de vijver een goede vlakke bodem moet hebben, zodat hierin zich
geen vuil kan ophopen en later te plaatsen elementen niet omvallen. Bij het
uitgraven van de vijver moeten eventuele plantranden oflater aan te brengen
ornamenten in en om de vijver worden aangegeven en b epaald.
Om de rand en het model van de vijver te kunnen vastleggen is het verstandig
om duurzaam hout ofandere vaste materialen te gebruiken. Hierover kan de
folie goed vlak worden vastgelegd en is de kans op oneffenheden en capillaire

april 2018

 20

Aquatropica

Vijvers
werking het kleinst. Werk plooien altijd gelijkmatig weg en probeer deze te
verlijmen om drijven van de folie te voorkomen. Onder de folie moet altijd
veiligheidsdoek worden aangebracht om eventueel lek raken door randafwerking te voorkomen.
Veiligheidsmaatregelen:
Gebruik ondertapijt
Gebruik papier-maché van kranten.
Gebruik geen cement bij het afwerken van de vijver. Tijdens het vriezen
laat dit los. Opbouwvijvers zijn ideaal voor de afwerking.
L

M

N

Een andere mogelijkheid is het gebruik van voorgevormde
vijvers van vezelversterkt  polyester.  Een
nadeel van deze vijvers is dat de mogelijkheden, vormkeuze en grootte redelijk beperkt zijn. De vijvers zijn zeer
sterk  en  hebben  dezelfde  kwaliE en voor beel d va n een te b ou wen
vi j ver met een sten en af wer kr a n d.

teiten als een rubberfolievijver, maar zijn in verwerking en aanleg moeilijk te
plaatsen en afte werken door de vaak harde b olle randen waarop planten en
bijv. stenen geen grip hebben. Bij het plaatsen van polyestervijvers moet men
zeer zorgvuldig het model van de vijver uitgraven en de ondergrond zo hard mogelijk houden. En om het verzakken van de vijver te voorkomen, moet het gat na
vullen tot 1/3 van de vijver aan de zijkanten ingespoeld worden met zand.
Uiteraard is het ook mogelijk om een vijver te metselen. Let er dan goed op
dat alle wanden en de vloer dik genoeg zijn om vriesschade te voorkomen.
Bovendien moet de vijver minimaal 70 cm diep zijn om onder de vorstgrens
te blijven. Als extra afdichting moeten de wanden en de vloer met een laagje
bitumen ofcement worden gebrand. Dit verkleint de kans op lekkage en verkort de uitloogtijd van het metselwerk. Zonder deze bitumenlaag moet een gemetselde vijver minstens 3 maanden geloogd worden. Volzetten met water en
op iedere 1.000 liter water 1 liter azijn toevoegen. Na 3 maanden leegpompen
en schoonborstelen, en opnieuw vullen met water.
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Watervallen
Ook  moet  er  rekening  mee worden  gehouden  dat  opspattend water  altijd
binnen de maximale foliemaat moet blijven. Bij het maken van een waterval
moet er altijd in de top van de val een waterreservoir aangebracht worden,
waarin het water verzameld wordt dat daarna over een vast, vlak oppervlak
gelijkmatig kan uitstromen. Let bij het aanleggen ook op de standplaats van
bijv. een fontein: men moet er altijd zonder erg veel moeite bij kunnen komen.
Zorg bij een beekloop voor genoeg folie, wees niet zuinig anders  loopt  het  over.  Zet  een
beekloop  zo  breed  mogelijk
op, hij zal vanzelfsnel smaller
worden. Als er 3 0 cm nodig is,
neem dan 1 meter.
Een waterval moet werken als
een  gordijn,  dan  is  het  een
echte waterval.

Voor het geval er een pomp ofverlichting in ofbij de vijver geplaatst moet
worden, is het verstandig om deze kabels ofleidingen en slangen direct op de
juiste plaats te verwerken. Ofgraafvoorafvast wat pvc-pijpen in rond de vijver. Wanneer er langs de vijverrand een moeras wordt aangelegd, moet deze
voldoende groeiruimte bieden voor de beplanting en moeten er voorzieningen
getroffen  worden  om  uitspoelen  van  de  groeiplaats  te  voorkomen;  enkele
voorbeelden zijn het afdekken met grind ofhet gebruik van kokosmat.
Het najaar is eigenlijk de meest geschikte tijd om een vijver aan te leggen, te
vullen met water en de b eplanting te plaatsen. D oordat er minder daglicht in
de vijver komt, zal er geen algengroei optreden die het later uitlopen van b eplanting kan remmen. Zo heeft de vijver de gelegenheid om tot rust te komen
en om in evenwicht te komen. Wanneer de vijver in het voorjaar ofin de zomer
aangelegd wordt, kunnen problemen als algengroei en groen water optreden.
Om een natuurlijk biologische vijver stabiel te krijgen is de vijverbodem van
groot b elang. Micro-organismen ontwikkelen zich vooral op en in het b odemsubstraat, en juist deze organismen b epalen voor een groot deel het biologi-
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sche evenwicht in de vijver. Bij de aanleg van een vijver moet men er dan ook
voor zorgen dat het b odemmateriaal een open structuur heeft. Een goed bodemsubstraat is erg poreus, waardoor aanvoer van zuurstofrijk water altijd
mogelijk is.
Meestal is een laag van 2 cm dikte op de b odem voldoende om de micro-organismen te laten functioneren. Wanneer er bijv. waterlelies gepoot moeten
worden  op  de  bodem  van  de  vijver,  is  het  verstandig  om  deze  in  aparte
manden te zetten, welke groter moeten zijn dan 3 0 cm omdat ze een b ehoorlijke wortelgroei hebben. Ook is het mogelijk om een laag lelie-aarde op de
bodem te leggen en daar de waterlelie in te poten; deze moet wel afgedekt
worden met gewassen grind om uitspoelen van de grond te voorkomen.
Let op! Koop nooit planten zonder dat er een label bij geleverd wordt.
Dat zorgt dat u altijd weet hoe de plant moet worden behandeld en
dat u weet wanneer de bloeitijd zal zijn.
Koop uw planten met label altijd aan het eind van de zomer. D at zal
enorm schelen in de aankoopkosten, dus drie voor de prijs van een.
En in het voorjaar zal de verrassing des te groter zijn. Werk ook altijd
met de geadviseerde pootadviezen.
 Het water

De kwaliteit van het water wordt bepaald door de stoffen die erin opgelost
zijn.  Dat  kunnen  hardheidvormende  stoffen  zijn  (bijv.  calcium  en  magnesium) en voedingsstoffen voor de planten (nitraten, fosfaten). Verder zijn de
gassen zoals zuurstof, koolzuur en methaangas aanwezig, dit speelt een belangrijke rol. D e concentraties waarin deze stoffen in het water zijn opgelost
bepalen de totale waterkwaliteit.
De GH-waarde
De GH (gezamenlijke hardheid) van het water wordt bepaald door calcium
en magnesium en wordt uitgedrukt in de DH (Duitse Hardheidsgraad). Een
juiste GH-waarde van het water ligt tussen de 8 en 12 DH, dit is van groot belang voor veel factoren in de vijver. D e meeste soorten vijverplanten groeien
optimaal in dit middelharde water. Ook de ontwikkeling en activiteit van de
F
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micro-organismen zijn hierbij optimaal. Bij deze waarde is ook de zuurstofvoorziening in de vijver het best. D oor het weer (hagel, regen) en andere biologische  processen  wordt  het  water  telkens  weer  onthard.  Het  is  daarom
nodig een aantal malen per j aar het water te controleren op de GH-waarde.
Het is belangrijk dat dit zeker in het voor- en najaar gebeurt, omdat er dan de
meeste schommelingen in het water zitten. De GH-waarde is makkelijk met
een tester te bepalen. Wanneer de waarde lager is dan 8 DH is het nodig deze
waarde met een GH-preparaat te verhogen.
De KH-waarde.
De carbonaathardheid (KH, Karbonathärte) is een belangrijke factor in het
vijverwater. Carbonaat ontstaat door een binding van vrij koolzuur met calcium ofmagnesium. Het vormt daardoor een koolzuurbron (CO 2) die opneembaar is voor planten en algen. Wanneer de micro-organismen voldoende
CO 2 afgeven om aan de behoefte van de beplanting te voldoen, zal de KHwaarde stabiel blijven. Wanneer de behoefte aan C O 2 hoger is dan het aanbod
zal de bron uit het carbonaat worden gebruikt en zal de KH-waarde dalen.
Een constant dalende KH-waarde geeft een stagnerend vijvermilieu aan en
gaat samen met een oplopende pH-waarde. Bij toename van vrij koolzuur zal
de KH-waarde stijgen en zal de pH-waarde dalen. Dit is vooral in het najaar
en in de winter goed te zien omdat dan de groei van de waterplanten en algen
stilstaat ofafneemt (er is dan bijna geen afname van CO 2)

F

Dit proces van  koolzuurbinding voorkomt het verzuren van het milieu  en
zorgt ervoor dat er geen zuurstofgebrek kan optreden. Het koolzuur kan zich
alleen maar binden als de KH-waarde hoog genoeg is. In nieuwe vijvers kan
het vaak nodig zijn de carbonaathardheid te verhogen, omdat carbonaat de
CO 2-bron is voor de nieuwe onderwaterbeplanting. Het verhogen van deze
waarde heeft alleen nut in het groeiseizoen van de onderwaterbeplanting. Een
goede KH-waarde ligt tussen de 6 en 10 KH, is deze waarde te laag kan deze
worden verhoogd met een KH-preparaat.
De pH-waarde en het CO 2
De  pH-waarde  geeft  aan  in  welke  toestand  het  vijverwater  zich  bevindt,
daarom is het belangrijk om hiervan ook de waarde te weten. O ok omdat dit
ons iets vertelt over het C O 2–gehalte in het water.

F
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Wel moeten we hiervoor  ook  de waarde van  de  carbonaathardheid in het
water weten. Als beide waarden bekend zijn, kunnen we het CO 2-gehalte in
mg per liter water b epalen.
Voor de goede plantengroei is minimaal 5 mg C O 2 per liter water nodig. Het in
het water  opgeloste  CO 2  is  dus medebepalend voor  de pH-waarde.  Bij  een
goede carbonaathardheid en voldoende C O 2 zal de pH-waarde relatieflaag zijn.
Bij dezelfde KH-waarde maar onvoldoende C O 2 is de pH-waarde relatiefhoog.
Het CO 2-gehalte is tijdens 24 uur niet constant door de samenhang met het
assimilatieproces tijdens de dag en de nacht.
Onderwaterplanten nemen met b ehulp van licht C O 2 op en geven zuurstofaf.
Het CO 2-gehalte neemt verder op de dag af. In de nacht is het proces omgedraaid,  dan  nemen  de  planten  zuurstof op  en  geven  CO 2  af.  Micro-organismen zijn de grootste producenten van CO 2. Deze produceren overdag, maar
ook ' s nachts CO 2, waardoor dit zich zal ophopen in de nacht en in de dag flink
zal afnemen. Dit proces doet zich alleen voor in vijvers die goed in balans zijn,
wat wil zeggen dat beplanting goed in balans groeit en dat de activiteit van micro-organismen goed is. Met de pH-waarde kunnen we dit proces controleren.
Als de pH-waarde vroeg in de ochtend lager is ( 7 à 8 ) en in de avond hoger ( 8
à 9) dan functioneert het vijvermilieu goed. De vijver zal helder zijn en de
planten  zullen  goed  groeien.  Wanneer  de
pH heel de dag hetzelfde is (pH 9 ofhoger)
zal  de  plantengroei  slecht  zijn  en  zal  de
vijver vol zitten met algen. Het kan een gevolg zijn van een overmatige algengroei. Dit
proces heeft tot gevolg  dat  de KH-waarde
daalt  en  de  pH-waarde  oploopt.  Maatregelen  om  de pH-waarde gunstig te krijgen
zijn het activeren van micro-organismen en
het  aanbrengen  van  waterplanten  die  niet
direct op de CO 2-voorziening van de vijver
zijn aangewezen.
Dit zijn de planten zoals drijfplanten, waterlelies  en  moerasplanten.  Het  gebruik  van
turfgranulaat kan de pH versneld verlagen.
Als  de  KH-waarde goed is kan  een teveel
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aan C O 2 zich binden tot carbonaat en zal het water niet verzuren. Als de KHwaarde te laag is dan is er te weinig aan calcium in het water om het teveel
aan CO 2 te binden, waardoor de vijver zal verzuren en er zuurstofgebrek zal
zijn. Een te lage pH-waarde geeft aan dat de vijver verzuurt; om dit tegen te
gaan is het nodig om de KH-waarde te verhogen.
Nitraten en fosfaten
Nitraten en fosfaten zijn de voedingsstoffen voor de planten, maar ook voor
de algen in de vijver. D eze stoffen komen in het vijverwater terecht bij de afbraak door micro-organismen van organische materialen (blad en plantenresten). Alle stoffen die zich in planten b evinden komen bij deze afbraak weer in
het water terecht. Naast veel sporenelementen en mineralen zijn dit nitraten,
fosfaten  en  CO 2.  In  een goed vijvermilieu  is  het terugkeren van  deze  elementen geen probleem, want dan wordt dit weer opgenomen door de beplanting en dit geeft weer plantengroei.

F

Wanneer de hoeveelheid nitraten en fosfaten erg toenemen en de b eplanting
dit niet meer kan opnemen ontstaat er een voedingsoverschot, waarvan het
gevolg  algengroei  is.  Een  voedingsoverschot  kan  ook  veroorzaakt  worden
door te weinig plantengroei ofte weinig b eplanting.
Stijgende  concentraties van  deze  stoffen zijn voor  de vijver  altijd  een probleem en de oorzaak hiervan is altijd algengroei. Om dit tegen te kunnen gaan
is het nodig veel goed groeiende waterplanten aan te brengen in de vijver.
Voor zowel het bepalen van nitraten  (NO 3–)  als fosfaten  (PO 4–2)zijn goede
testen te koop.
Zuurstof
Vijverwater  wordt  op  diverse  manieren van zuurstofvoorzien. Dit gebeurt via het wateroppervlak. Vooral
bij  bewegend  water  door  wind  en
regen  zal  er  veel  zuurstof in  opgenomen worden uit  de lucht.  Groeiende onderwaterplanten zoals waterpest,  hoornblad  en  fonteinkruid
kunnen  onder  goede  omstandigF
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heden grote  hoeveelheden  zuurstofproduceren.  Ook  algen  doen mee  aan
deze productie. Kouder water kan meer zuurstofbevatten dan warmer water,
maar de bovenste waterlagen zullen meer zuurstofbevatten dan de diepere lagen. Normaal zullen zich in het groeiseizoen geen problemen voordoen.
Onder  een  aantal  omstandigheden  kunnen  zich  zuurstofproblemen  voordoen. Bij een ongunstige verhouding tussen oppervlakte en diepte neemt het
oppervlaktewater in verhouding te weinig zuurstofuit de lucht op, waardoor
stilstaande  diepere lagen niet  ofweinig in  aanraking  komen met zuurstof;
hierdoor zullen micro-organismen in de diepere lagen zuurstofgebrek krijgen.
Bij warme dagen kan de watertemperatuur oplopen in de b ovenste lagen tot
25  ˚ C, bij deze temperatuur is de zuurstofopname in het water minimaal.
Vooral als er veel vis in de vijver zit, kan er zuurstoftekort optreden.
Buiten het groeiseizoen kan een te lage GH-waarde optreden, waardoor de
hoeveelheid CO 2 in het water oploopt. CO 2-gas is zwaarder dan zuurstofen
zal zich dan ophopen op de bodem. Er ontstaan dan in diepere waterlagen
zuurstofarme omstandigheden. Het is ook bekend dat planten 's nachts een
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omgekeerd proces hebben, wat als gevolg heeft dat als de watertemperatuur
erg hoog is en de planten ook zuurstofgebruiken dat dan in de ochtend het
zuurstofgehalte in het water erg laag is. Als er zuurstoftekort in het water is, is
dit goed te zien bij vissen. Ze zitten in de bovenste laag water en gaan dan
lucht happen en b ewegen langzaam.
Als in de onderste waterlaag veel en vaak zuurstofgebrek is, kan zich op het
water een filmlaagje van olieachtig materiaal vormen, een kaamlaag; dit zijn
afgestorven micro-organismen.  Een goede  oplossing voor  een  zuurstofprobleem  is  het  aanbrengen van  een  luchtpomp,  die vooral  de  onderste  laag
water in b eweging brengt ofstroming in het water brengt.
Daglicht
Er moet altijd aan gedacht worden dat planten veel zon en daglicht nodig
hebben. Maar veel moet men niet te letterlijk nemen. Dus zorg er altijd voor
dat u planten koopt met een label. D aarop zijn altijd de zonuren vermeld en
de plantdiepte.

F
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Planten in ons aquarium hebben
ijzer nodig, maar waaro m?
uit Ciliata-nieuws
En h oe kan h et dat “ouwe rotten ” n ooit ijzer h oefden toe te voegen, en toch een
prachtige bak h adden ? Op deze vraag h oop ik antwoord te g even.

Planten  hebben  groene  bladeren.  Dat  groen  wordt  veroorzaakt  door  zogenaamde  bladgroenkorrels.  Dit  proces wordt  fotosynthese  genoemd.  Dat
kunnen alleen groene planten.
De mens heeft planten nodig om aan een glucosebron te komen, want glucose is een heel belangrijke bouwstof, niet alleen voor de plant, maar ook
voor ons.
Naast het bekende chlorofyl, dat in eerste instantie het licht opvangt, zit er in
bladgroenkorrels het zogenaamde cytochroom.
Cytochroom is een ringvormig molecuul met in het hart een tweewaardig ijzeratoom (Fe 2+). Cytochroom is onontbeerlijk voor de fotosynthese.
Chlorofyl en cytochroom lijken qua bouw heel veel op elkaar. Beide moleculen hebben een ringvormige structuur. Echter, in het chlorofyl zit in het
centrum een magnesiumatoom, terwijl in het cytochroom een ijzeratoom zit.
Een ander b ekent molecuul dat heel sterk lijkt op het cytochroom is hemoglobine dat de zuurstofin het bloed bindt en eveneens een ijzeratoom bevat.
Dat cytochroom is b elangrijk in het doorgeven van de opgevangen energie uit
licht aan andere moleculen.
Gebrek  aan ijzer is gemakI Jzer
kelijk  te  zien  door  steeds Magn esi u m
geler wordende toppen van
de  planten.  Toevoegen  van
ijzer  heft  dit  relatief snel
weer op, meestal binnen enkele uren. Omdat een plant
Chl or op hyl
He mogl obi n e
heel  veel  bladgroen  nodig
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heeft om te kunnen groeien en omdat de vorm waarin de plant het kan gebruiken snel ongeschikt wordt, heeft het dus een vrij grote behoefte aan ijzer.
Maar wat voor ijzer? IJzer komt op aarde in verschillende vormen voor. Het
bekendst is natuurlijk het gewone metaal, wat in de scheikunde wordt aangeduid met ‘ Fe'. Fe is een afkorting van ferrum dat uit het Latijn komt, en ijzer
betekent.
IJzer komt ook in andere vormen voor, denk maar aan roest. Eigenlijk is roest
niets anders, dan ijzer dat is blootgesteld aan lucht, en daardoor is gaan oxideren. IJzer is een reactie aangegaan met zuurstof.
Zuurstofwordt weergegeven met een ‘ O', zodat we roest op kunnen schrijven
als Fe 2O 3. D at b etekent dat er 2 atomen ijzer en 3 atomen zuurstofinzit.
Omdat een zuurstofatoom altijd twee elektronen te delen heeft, heeft ijzer in
roest er blijkbaar drie tekort.
Drie  keer  twee  elektronen  over,  is  gelijk  aan  twee  keer  drie  te  kort
(3x2+=2x3-) zodat het geheel weer neutraal is.
In r3+oest heeft ijzer dus drie elektronen te kort, en dat wordt opgeschreven a2+ls
Fe . Nu komt het vervelende. In het hart van het cytochroom moet een Fe .
Een Fe 3+ past niet!
denGeen probleem,
dan neemt de plant maar een Fe 2+ op, zou u misschien
2+

ken, maar Fe is een lastpak. Zo gauw het de k2+ans krijgt wil het Fe 3+3+worden.
Licht en zuurstofzijn al voldoende om het Fe om te zetten in Fe .
Dus als u een ijzersupplement koopt in de winkel zit daar een chelaat bij. D at
chelaat is een fraai molecuul meestal
in de vorm van een grote C. Twee van
deze moleculen kunnen zo een Fe 2+ omklemmen, zodat er niets mee kan gebeuren. Alleen de plant kan het ijzer er weer uit halen. Mooi toch?
Nu de “ouwe rotten” met hun fraaie planten. Ten eerste zat er vroeger meer
ijzer in ons drinkwater. Nu wordt het zo gezuiverd, en steeds meer waterleidingen zijn van kunststofdat er nauwelijks nog meetbare hoeveelheid ijzer in
het water overblijft. Ten tweede hadden die oude rotten trucjes, zoals oude
roestige spijkers en rode klei dat onder de plantenwortels werden ingegraven.
Waar was dat goed voor? Zoals we zagen kan ijzer met zuurstofuit de lucht
reageren tot roest, 2 ijzer en 3 zuurstofmaakt dan Fe 2O 3. Er b estaat ook een
andere vorm van roest “FeO”. D at arme ijzer moet het doen met een zuurstof.
Let ook even op de vorm van het ijzer2+hierin. Zuurstofheeft twee elektronen
teveel dus Fe heeft er twee tekort: Fe dus.
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Roest is roodbruin en FeO is zwart. Als het mogelijk is om uit roest een zuurstofte halen, dan valt dat roest uiteen in twee FeO-moleculen. Maar dat zuurstofzit goed vast. En al zouden we dat erafkunnen halen, dan zou het zo
gauw als het de kans krijgt, gewoon weer roest worden.
Door verbranding kan dat ene zuurstofworden weggejaagd.
Als dakpannen, gemaakt van klei, worden gebakken krijg j e rode dakpannen.
Maar worden deze in een goed afgesloten ruimte gebakken, dan worden ze
zwart. (FeO). Nu kunnen we moeilijk ons aquarium in een oven zetten maar
er is hulp van een bacterie: Pseudomonas3+ . Deze bacterie2+leeft onder zuurstofarme omstandigheden en kan het Fe omzetten in Fe .
Een bodem met een open structuur geeft zuurstofde mogelijkheid om bij de
wortels te komen. Roest blijft dan roest.
Klei heeft van nature door zijn kleine deeltjes al de neiging om de bodem
bijna ondoordringbaar te maken voor zuurstof.
In het aquarium
hebben we relatiefvaste, voor zuurstofondoordringbare laag
2+
nodig om Fe te krijgen dat de planten kunnen gebruiken.
Conclusie:
Om koolhydraten te maken heeft een
plant  ijzer  nodig.  Dat  2+moet  tweewaardig ijzer zijn dus Fe . Dat ijzer
wordt  direct  Fe 3+  (gewoon  roest)
onder invloed van zuurstof oflicht.
Aan water toegediend, moet het ijzer
dus b eschermd worden, en dat doen
we met chelaten.
IJzer kan ook in klei worden toegediend,  er  moet  zich  dan  wel  een
laag om vormen, die verhindert dat
er  zuurstof in  de  bodem  kan  ko-3+
men.  Bacteriën  zetten  dan
 Fe
weer om in bruikbaar Fe 2+.
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Het belang van levend voer

Glenn Coulembier
Uitnodiging algemene ledenbijeenkomst, vrijdag 27 april
Voor wie al vissen heeft verzorgd, pas ermee begonnen is ofer nog mee
bezig is wil ik wat toelichting verschaffen over het gebruik van levend voer
in onze hobby. Waar we het kunnen vinden, zelfkweken, zelfvangen en op
wat we moeten letten om geen onaangename verrassingen op te doen.
Er b estaat al lang discussie over het nog geven van levend voer ofniet. Er
bestaan  inderdaad  al  hoogwaardige  soorten  visvoer,  de  grote  merken
hebben ook niet stilgezeten en er b estaat nu praktisch voor iedere gangbare vissoort een uitgebalanceerde voeding. Voor wie twijfelt als hij dit in
zijn b ezit heeft, enkele tips; koop droogvoer van een gekende vertrouwde
merknaam (die zich uitsluitend specialiseert in aquaria en terraria).
Laat j e niet verleiden tot het kopen van grote ( goedkope) pakketten in
doorzichtige flacons. Zonlicht breekt namelijk de, in het droogvoer aanwezig, geconserveerde vitaminen en sporenelementen af. Voor een liter
droogvoer tel j e al vlug gemiddeld een 15 tot 20 euro neer.
Kunnen j e vissen dan leven op enkel droogvoer? D an is het antwoord; j a,
dus zal de reactie van veel mensen zijn ‘waarom dan nog levend voer geven?' Er b estaat ook diepvriesvoer, dat was ook ooit levend voer en dat
gaat toch ook, hoor ik nu veel mensen denken. D at klopt, maar ook hier
is terug de kwaliteit en de manier van hoe en hoelang men het bewaart
van b elang en wordt er ook veel gesjoemeld.
Als men de stap zet om ook eens levend voer te geven (naast het bovengenoemde), dan zal j e zien dat er het één en ander zal veranderen bij uwvissen.
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Bij het geven van levend voer kan men stimulans brengen bij volgende zaken: Het stimuleren van het natuurlijk gedrag (jachtinstinct).
Het
 terug stimuleren van de ei-afzetting, paring.
Het
 stimuleren van de intense kleur (voorbeeld rood).
Kortom  afwisseling in het menu, houdt je
vissen  gezond  en  in  topconditie,  zodat je
nog  extra  plezier beleeft  aan je  hobby.  Er
zijn  enkele  soorten  levend  voer  die je  gemakkelijk in de handel kan verkrijgen ofj e
kan  het  zelf kweken,  ook  zelf vangen  behoort tot de opties. Voor wie die energie er niet wil insteken ofer de ‘tijd'
niet voor heeft, bestaan er ook zakjes met verschillende soorten levend
voer. Voor wie maar één aquarium heeft gaat dit perfect maar als j e meerdere aquaria hebt, wordt dit al wat moeilijker. Tenzij j e er de prijs voor wil
betalen natuurlijk.
Met deze voordracht wil ik aantonen dat iedereen wel degelijk levend
voer bij de hand kan hebben en dit ook kan geven aan zijn vissen. En dat
er voor elke vis, ook wel een gepast voedseldier b estaat.
Zelfeen voedingsbodem maken is niet moeilijk als j e eenmaal weet hoe
het in zijn werk gaat, ook dat komt aan b od ( en live gebracht). Verschillend  levende voedseldieren worden  meegebracht  (hoeveelheid  soorten
volgens het seizoen).
Nieuwsgierig... dan zou ik zeggen kom gerust een kijkje nemen.
Wanneer: vrijdag 27 april om 20.00 uur
Waar: Lokaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
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