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Breek- en zeefinstallaties 
  
 

Bouw- en sloopafvalsorteerinstallaties 
 
 

Slijtvast gietwerk, zoals slaglijsten, breekplaten, mantels en kegels, 
bekledingsplaten en onderdelen voor beton- en asvaltmengers 

 
 

Kunstof- en rubberzeefdekken, zeefgaas en zeefplaten 
 
 

Transportbanden, draagrollen, trogstellen, aandrijf- en spanrollen 
 
 

Zeefmachines e trommelzeven 
 
 

Meng- en doseerinstallaties 
 
 

Eenvoudige en doeltreffende stofbestrijding 
 
 

Magneetbanden en vangblokken. 
 

Weegsystemen, zoals weegbruggen, bandwegers en weegsystemen voo 
shovels 

 
Technisch Handelsbureau Laverman b.v. 

2404 CM    Distributieweg 31   Tel. 0172 47 51 53 
 2400 AG             Postbus 250    Fax 0172 47 65 04 

Alphen aan den Rijn    
  
 

Ons leveringsprogramma: 
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Colofon:  
 

�DE NATUUR IN HUIS� 
 

VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond �AQUA TERRA� 

(NBAT).    
      
 

BESTUUR:  
 

Voorzitter a.i. :  Vacature. 
 
Secretaris:   Vacature. 
 
Penningmeester: P.J. van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn 

    Tel.: 0172-426451, Mirjam35@casema.nl 
 
2e Voorzitter:  Vacature. 
 
2e Secretaris:  J. Liefting, Buitenhoflaan 36, 2353 MB, Leiderdorp 

Tel.: 071-5899944, jj.liefting@hccnet.nl 
 
Bibliothecaris :  R. de Nooy, Wintererf 7,  2408 NH  Alphen a/d Rijn 

                  Tel.: 0172-492401,  z.h.de.nooy@wanadoo.nl  
 
Commissaris:  H.L. Swiers, Korenmolen 20, 2406 KC  Alphen aan den Rijn 

    Tel.: 0172-785282,  hl.swiers@tiscali.nl 
 
 

CLUBAVOND:  Elke  1e en 3e  WOENSDAG-avond  20.00 uur in activiteitencentrum 
   �Westerhove�, Anna van Burenlaan 147,  Alphen a/d Rijn 
 

 

CONTRIBUTIE:   � 45,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar, 
� 23,00 per jaar voor leden onder 18 jaar, 
� 19,00 per jaar voor B-leden en 
� 14,00 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling  
te voldoen op Postbankgiro 1548144,  of op bankrekening 
ABN/AMRO nummer  5691-85734,  t.n.v. Penningmeester  
�De Natuur In Huis� te Alphen a/d Rijn.  
Opzegtermijn lidmaatschap: 3 maanden. 

 

 

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (k.v.vliet@hccnet.nl) 
    Denemarkensingel 60, 2408 CA, Alphen a/d Rijn 
Internet:    http://www.denatuurinhuis.nl of http://planet.nl/~prin0129/ 
E-mail:    denatuurinhuis@hotmail.com     
     

mailto:Mirjam35@casema.nl
mailto:jj.liefting@hccnet.nl
mailto:hl.swiers@tiscali.nl
mailto:(k.v.vliet@hccnet.nl
http://www.denatuurinhuis.nl
http://planet.nl/~prin0129/
mailto:denatuurinhuis@hotmail.com
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Wat komen gaat . . .  
 
 
 
 
 
  
4 januari  Nieuwjaarsinstuif 
18 januari  Paludaria houwen en bouwen, J.B. van der Hoeven 
1 februari  'Nieuwe aquariumplanten in de hobby', Erik Prins  
15 februari  3 x super gemakkelijke aquarium planten, A. Bouman  
1 maart  Zijn specialiteit: Cryptocorynen, Piet van Wijngaarden 
15 maart  Van Flopper tot Topper-dialezing, A. Ras 
5 april  Ruilbeurs 
19 april  Een nieuw begin! Willem Louis Postma 
18 oktober  Bingo 
4 november Huiskeuring door A. Ras 
6 december Algemene Ledenvergadering 
20 december Uitslag huiskeuring, A. Ras 
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Aankondiging! 
 
1 maart: Zijn specialiteit: Cryptocorynen, Piet van Wijngaarden 
 
Komt allen, komt allen!!!  
 
Onze Piet van Wijngaarden gaat een praatje houden over zijn liefde: Het 
plantengeslacht Cryptocoryne. Onze eigen internationaal hoog gewaardeerde 
cryptocorynen specialist geeft een kijkje in de keuken. Met ketels en 
stampers, dit wordt dit echt de moeite waard.  
 
Tot ziens op woensdag 1 maart in ons clubzaaltje te Westerhove. 
 
 

 
Aankondiging! 
 
15 maart:  Van Flopper tot Topper-dialezing door Ab Ras 
 
In deze lezing kunt u het pad volgen van een beginnend aquariaan die 
langzaam de weg naar de top bereikt. 
 
Wat komt u allemaal tegen in deze lezing:  
 
Hoe kom ik aan mijn planten en hoe groeien ze? Welke vissen kunt u het 
beste combineren en passen ze ook esthetisch bij elkaar. Moet ik nu veel of 
weinig verlichting gebruiken? Wat is nu precies de gulden snede? Wat is nu 
diepte effect en hoe suggereer ik diepte? U krijgt beginnende aquariums te 
zien waar we de aspecten eens van dichtbij bekijken. Hoe kunnen we door 
simpele oplossingen een mooie compositie verkrijgen. Tips en tricks die u 
nodig heeft om het aquarium net iets meer elan te geven voor de keuring. 
 
Nieuwsgierig? Kom dan kijken. 
 
Deze lezing wordt gegeven door Ab Ras die al ruim dertig jaar actief in deze 
fascinerende hobby. Hij heeft diverse cursussen ontwikkeld voor beginnende 
aquarianen en is bondskeurmeester bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. 
Daarnaast is hij auteur en heeft "de Praktische aquariumwijzer"geschreven  
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Aankondiging! 
 
5 april: Ruilbeurs 
 
Heeft u aquariumspulletjes teveel, of komt u juist tekort, dan is deze avond 
geknipt voor u. Neem alle aquariumspullen mee die u kwijt wilt en wie weet 
maakt u er iemand blij mee, en uzelf gelukkig dat u er vanaf bent. De 
vrijgekomen ruimte in uw kast kunt u dan weer opvullen met juist datgene 
waar u al zo lang naar op zoek bent, en dat u ongetwijfeld op deze ruilbeurs 
kunt vinden. 
 
 
Ledenwijzigingen 
 
Deze maand zijn er 2 leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd: A-lid J. 
Van Breda en Huisgenootlid F.Prins-Spek. We wensen hen nog veel plezier in 
de hobby toe. 
 
Weet u nog kennissen of vrienden die een aquarium, terrarium, vijver of 
aanverwante hobby�s heeft, nodig ze uit voor een van onze avonden. 
Misschien kunnen we nog wat van elkaar leren! 
  

Pieter van Tol 
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Hoensbroekstraat 8
1324 MN  Almere-Stad

Tel.: 06-28157414
E-mail: info@discusvis.nl

KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 
aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.
Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de NBAT pas, krijgen 10% korting
op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie

mailto:info@discusvis.nl
http://www.discusvis.nlvoor
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Het brakwateraquarium 
 
Voor u gelezen, bron: Maandblad van De Vereniging voor Vijver-, Aquarium- 
en Terrariumliefhebbers �Nymphaea� te Wolvertem, België 
 
 
Het brakwateraquarium is een fascinerend aspect van de hobby dat in onze 
kringen nog niet echt is doorgedrongen. De meesten houden zich ofwel bij 
zoetwateraquarium, ofwel bij een zeeaquarium. Nochtans is dit een tak van 
de aquaristiek die nog grotendeels bra(a)k ligt en waarin de liefhebber zich 
nog ten volle kan ontplooien. 
 
De brakwateraquaristiek omvat aspecten die specifiek zijn aan zowel zoet- 
als zeewateraquaristiek. Doch heeft ook kenmerken die specifiek zijn aan het 
eigen milieu. Daarenboven kunnen de brakwatervissen in kleurvariatie 
wedijveren met veel koraalvissen. Ze zijn goedkoper in aanschaf en hebben 
in gevangenschap een langere levensduur dat de meeste koraalvissen. 
 
Zoutgehalte in de natuur 
Het zoutgehalte is groter dan dat van zoetwater doch kleiner dan zeewater. 
In de natuur treedt dit verschijnsel op wanneer het zeewater verdund wordt 
door één of andere zoetwaterbron. Dit doet zich vooral voor bij mondingen 
van grote stromen (deltamondingen). Bij stromen met een groot debiet kan 
het rivierwater tot zeer ver in de zee indringen en daar een brakwatergebied 
aftekenen. Bijvoorbeeld de Congostroom dringt 50 km in de Atlantische 
Oceaan; bij zware regenval is dit zeer goed waar te nemen. In streken waar 
het verschil tussen eb en vloed groot is, kan het zeewater de rivieren 
binnenstromen. Het is dus gemakkelijk te begrijpen dat de  zoutgehaltes, 
afhankelijk van de omstandigheden, zeer sterk kunnen verschillen.  
 
Bij lager gelegen kusten kan het zeewater bij vloed of zelfs alleen bij 
springvloed enkele kilometers landinwaarts trekken (bijvoorbeeld Het Zwin). 
De bodem en het water zijn erg zouterig.  
 
Ook in de tropen komen zulke gebieden voor. Het tropisch klimaat maakt het 
echter mogelijk dat de boomgroei zich uitstrekt tot vlak tegen de vloedlijn. 
Het worden mangrovegebieden genoemd. Ze komen veelvuldig voor aan de 
kust van de Golf van Guinea en bij de Indonesische eilandarchipel. De 
mangrove, men noemt ze ook vloedbossen, zijn planten of bomen die een 
speciaal wortelgestel hebben bestaande uit steltwortels waarmee ze zich in  
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de bodem verankeren en tegen de beweging van het (zee)water bestand 
zijn, en luchtwortels ten behoeve van de ademhaling.  
 
Door deze dichte ondoordringbare begroeiing heen, slingeren zich talrijke 
kreekjes waarlangs de vloed dieper het land binnendringt. De vissen die zich 
in de brakwaterzone bevinden kunnen die schommelingen van het 
zoutgehalte opvangen. Zoetwater- en zeevissen daarentegen kunnen dit 
niet. Het bloed en lichaamsvocht van de zeevissen hebben een zoutgehalte 
dat ongeveer gelijk is aan dit van het zeewater. Plaatst men zeevissen in 
zoetwater, dan drogen ze uit. Het zout wordt opgelost en ze kunnen 
daardoor geen water ophouden. Plaatst men zoetwatervissen in zeewater 
dan moeten ze enorme hoeveelheden water drinken om hun zoutgehalte op 
peil te houden en zullen ze daardoor verdrinken! Dit verschijnsel wordt 
veroorzaakt door osmose (vermenging van vloeistoffen door een wand). Van 
dit principe wordt bijvoorbeeld gretig gebruikgemaakt om zieke vissen te 
behandelen: zoetwatervissen worden (korte tijd) gebraad in zeewater en 
omgekeerd. 
 
Zoutgehalte in het aquarium 
Nu we het milieu van de brakwatervissen kennen kunnen we overgaan tot 
de inrichting van het aquarium. We hebben twee mogelijkheden:  
1. We willen planten in het aquarium houden. 
Dit biotoop komt overeen met de overgang naar een riviermonding. Hoe 
hoger het zoutgehalte, des te kleiner wordt de plantenkeuze. 
Voor een brakwateraquarium met een plantenbestand gebruiken we 
ongeveer 50 gram zeezout per 10 liter water. 
2. Voor een biotoop dat overeenkomt met de overgang van riviermonding 
naar zee voegen we 120 gram zeezout per 10 liter water toe. Hierin kan men 
geen planten houden, althans geen zoetwaterplanten. Het gebruik van 
keukenzout is af te raden, daar het slechts Na (natrium) en Cl (chloride) 
bevat. In zeezout bevinden zich nog sporenelementen die een gunstige 
invloed hebben op het leven van de dieren. Kunstmatig zeezout bevat 72 
elementen en dit in een verhouding zoals in zeewater wordt aangetroffen.  
 
Inrichten van het aquarium 
Neem, omwille van eventuele roestvorming, een volglazen aquarium. 
Gebruik een goed passenden dekruit om zoutafzetting in de lichtkap zoveel 
mogelijk te voorkomen. 
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Beplant aquarium 
Een gedeelte van het aquarium wordt niet beplant. Op deze plaats brengt 
men gewassen zeezand aan. De te beplanten plaatsen worden voorzien van 
gewassen Rijnzand. Gewassen Rijnzand is luchtiger en daardoor beter  
 
geschikt voor de plantengroei. Nog beter is gebruikmaken van 
putboorderszand. 
 
Volgende planten komen in aanmerking voor plaatsing in een 
brakwateraquarium: Dwergamazone zwaardplanten (Echinodorus 
magdalensis) Vallisneria, Hygrophyla, Cabomba, Eikenbladvaren, Bacopa,  
cryptocoryne ciliata, Anacharis. 
 
Het dient aanbeveling om volwassen planten in het aquarium te plaatsen 
omdat indien de planten niet aan het zoutgehalte aangepast zijn, de 
plantengroei en de vermenigvuldiging ervan niet overdreven zal zijn.  
 
Ter nabootsing van het mangrovegebied neemt men enkele stukken goed 
geworteld kienhout en wat bamboestokken. Bamboestokken uitkoken en de 
snijkanten met siliconen afspuiten om beschimmelen tegen te gaan. Een 
paar kokosnootschalen zijn decoratief en kunnen dienen als schuilplaats voor 
de latere bewoners. 
 
Onbeplant aquarium 
Men brengt een dunne laag gewassen Rijn- of zeezand aan. Het geheel 
wordt met allerlei gesteenten (liefst grillige, met holen voorzien gesteenten) 
uitgerust. Geschikt zijn bijvoorbeeld Dolomietgesteenten (gatenstenen), 
silex-stenen van de Bretonse kust... schelpen en stukken koraal worden ook 
gebruikt omdat dit materiaal toch onder de alg komt te zitten. Als 
achterwand kan men waaierkoralen of decoratiematerialen die men op het 
strand vindt, 
gebruiken. Dit aquarium is niet moeilijker in te richten dan een 
zeewateraquarium. Bepaalde brakwatervissen kunnen zelfs in zeewater 
worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn Argusvissen, 
Monodactylussoorten. In dit aquarium moet men wel spaarzaam doch 
afwisselend voeren omwille van het nitrietgehalte. Daar er geen planten 
aanwezig zijn moet men de bak laten rijpen  (bacteriënvorming) zoals men 
dit doet bij een zeeaquarium. 
 
Verdere benodigdheden: 
1. Biologisch filter. We gebruiken bij voorkeur een potfilter, eventueel twee 
in serie geschakeld, gevuld met basaltsplit, gemalen mosselschelpen of  
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pHstabilisator ter correctie van de pH. Ook een open biologisch filter zoals 
men aantreft bij een zeewateraquarium is bruikbaar, doch niet noodzakelijk. 
2. Eventueel kan een bodemfilter aangewend worden waaruit de lucht 
onderlangs wordt aangevoerd. Het zuurstofrijke water is gunstig voor de 
bacteriën die het nitrietgehalte in de hand houden. 
3. Een goede waterbeweging door middel van een circulatiepomp of 
verscheidene uitstromers (luchtsteentjes) is aanbevelenswaardig.  
 
Bereiding van het water  
Neem gewoon leidingwater en voeg daaraan de benodigde hoeveelheid zout. 
Het water moet minstens 24 uur sterk doorluchten. Door te filteren over 
gemalen schelpen of pH-stabilisator in de biologische filter krijgt men water 
van 10-20 KH. Door toevoeging van zeezout wordt de pH minstens 7,4. Men 
kan ook zeewater gebruiken en dit verdunnen tot men het gewenste 
zoutgehalte bereikt heeft.  
 
Acclimatisatie van vissen 
De meeste brakwatervissen worden bij de handelaar ofwel op zoetwater 
ofwel uitsluitend op zeewater gehouden. Bij aankoop van de brakwatervissen 
plaatsen we ze enkele dagen in het soort water waarin ze bij de handelaar 
gehouden werden. Dit om ze enigszins aan de omgeving te wennen. Daarna 
voegt men via de hevelmethode het bereide brakwater geleidelijk aan toe. 
Deze acclimatisatie kan men over verscheidene dagen spreiden. 
 
Acclimatisatie van planten 
Ineens teveel zeezout in het water doodt de planten. We moeten ze dus 
acclimatiseren. De beste resultaten worden verkregen indien men ze in de 
beginperiode aan het aquarium toevoegt zodat ze zich tezamen met de 
vissen aan het zoutgehalte kunnen aanpassen. In het andere geval dienen 
de planten in een afzonderlijk aquarium geacclimatiseerd te worden. 
 
Aankoop van de vissen 
Bij de aankoop van vissen handhaaft men dezelfde criteria als bij de 
aankoop van gebruikelijke vissen! Keur de vissen op tekenen van ziekte, enig 
letsel, kleur en gedrag. Indien u enig letsel zou merken koop ze dan niet. De 
vissen aan het eten krijgen schijnt een groot probleem te zijn. Als ze 
beginnen te eten zijn de grootste problemen voorbij. Bij eventuele 
voedselweigering kunnen we gebruikmaken van levende Artemia. Verder 
moeten we opletten voor onderlinge gevechten tussen de vissen. 
Bijvoorbeeld 2 à 3 Monodactylussen of Argussen vechten, doch in een 
schooltje gehouden gedragen ze zich vriendschappelijk. De aquariaan die 
start met dit aquarium doet er goed aan zich goed te documenteren over de  
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vissen zodat hij weet hoe ze zich in hun natuurlijk milieu gedragen. Dit 
verzekert of  vergroot de kans op succes. Andere dan de reeds genoemde 
vissen komen alsnog in aanmerking: Het Blokvisje, het Bijltje, Black Molly�s, 
Guppen, Schuttersvis, Kogelvis en zelfs Zeilvinkarpertjes. Wel moeten de 
vissen steeds de nodige acclimatisatie krijgen. 
 
Voedsel 
Het gebruikelijke voedselaanbod. De voeding in een onbeplant  aquarium 
moet matig geschieden maar wel vol afwisseling zijn. Dit in verband met de 
nitrificatie. 
 
 
 
Zomaar� 
 
 
Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets 
interressants gelezen, stuur dan deze copy voor de 15de van de maand naar 
de redactie onder het volgende adres:  
 
Koen van Vliet 
Denemarkensingel 60 
2408 CA Alphen aan den Rijn 
 
Of makkelijke voor de redactie: 
k.v.vliet@hccnet.nl 

 
 

       
 
Het drijvende aquarium forum. 
http://www.venividivissie.org 

Voor al uw vragen op aquarium gebied. 
Van en voor aquarianen. 

 
Techniek: bakken, verlichting, pompen, 

filters,  
CO2 bemesting en kastbouw. 

Flora: planten, verzorging, vermeerderen, 
 bemesting en algenbestrijding. 

Fauna: vissen, kweken, verzorging, krabben,  
kreeften, slakken en andere dieren. 

 
Email: opzichter@venividivissie.org 

mailto:k.v.vliet@hccnet.nl
http://www.venividivissie.org
mailto:opzichter@venividivissie.org
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Wat was . . . Paludaria houwen en bouwen 
 

 
18 januari �06 

 
Afgelopen woensdagavond 18 januari j.l. heeft de heer J.B. van der Hoeven 
een voordracht gehouden over het reilen en zeilen met een paludarium. 
 
Een paludarium is te omschrijven als een combinatie van een terrarium en 
een aquarium. Aan de onderkant bevindt zich het aquariumdeel en erboven 
het landdeel. Je kunt zo dus het leven in het water én op het land 
bestuderen. 
 
Zoals veel beoefenaars van deze tak van sport, is dhr. v.d. Hoeven 
begonnen met een aquarium. Niet onverdienstelijk overigens, gezien de dia�s 
die we daarvan te zien kregen. Hij was lid van aquariumvereniging �Minor� 
te Rijswijk. Uit de aquariumhobby voortvloeiend ontstond zijn interesse in 
het bouwen en houden van een paludarium. Op 2 januari 1975 heeft hij met 
o.a. dhr. Van Heusden de studievereniging �Het Paludarium� opgericht. 
 
Een grote vooruitgang werd in die jaren geboekt met een nieuw materiaal 
om glas mee te lijmen, namelijk: siliconenkit. Eerst werd deze kit nog 
toegepast in een (stalen/houten) framewerk, maar al snel werden de frames 
weggelaten en kwamen de zogenaamde �volglazen� bakken in zwang. 
Dhr. v.d. Hoeven stond al snel met zijn eerste zelfgemaakte paludariums 
op de hobbybeurzen o.a. in de Houtrusthallen te Den Haag. Allerlei 
vorderingen die in de hobby werden geboekt werden eerst uitgebreid 
uitgeprobeerd in de grote verenigingsbak. 
 
Dhr. v.d. Hoeven ging uitgebreid in op de diverse constructies van 
paludariums die hij in de loop van de jaren heeft gebouwd. Daar zaten hele 
mooie en bijzondere bolvormige constructies bij. 
 
Ventilatie, verlichting (voor met name het aquariumdeel) en energieverbruik 
waren enkele heikele punten in de begindagen van de hobby. Er werden 
mooie oplossingen ontwikkeld om problemen te tackelen. Zo werden de 
siliconenscharnieren ontwikkeld (kit met glasvezel) om glazen platen te 
kunnen scharnieren en glazen lichtbalken die, met begroeiing 
gecamoufleerd, vanuit het landdeel over het aquariumdeel het licht intenser 
verspreidde.  
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Schaarste aan olie leidde onder andere tot autoloze zondagen en net als nu, 
rezen ook toen de energieprijzen de pan uit. Er werd naarstig gezocht naar 
besparende maatregelen om de hobby toch te kunnen blijven uitvoeren. Zo 
werden er vindingrijke constructies bedacht waarbij zelfs de centrale 
huisverwarming werd geïntegreerd. Een ander veelbelovend materiaal was 
asbest (Eterniet). Het gebruik daarvan was echter van korte duur, omat al 
snel bleek dat er gezondheidsrisico�s kleven aan het gebruik daarvan.  
 
Na de pauze ging dhr. v.d. Hoeven in op de plantkeuze en de verschillende 
vormen die planten kunnen hebben boven en onder water. Zo is de Ludwigia 
bijvoorbeeld een echte woekeraar boven water en moet deze plant echt 
goed kort gehouden worden.  
Nog enkele waardevolle tips: 
� Accasiahout is het meest duurzaam in het paludarium. Al het andere 
hout rot namelijk weg na verloop van tijd.  
� Als je kleine kikkertjes houdt in het paludarium neem dan geen 
Vlindervissen want die lusten wel een kikkertje. 
� De Rivulus is een zeer geschikte kleurrijke vis in het paludarium. Ze 
vertoeven namelijk van nature in ondiep water.  
� Gebruik schone aarde bij het vullen van het paludarium. Naaktslakken 
en muizen hebben al bij veel hobbyisten schade en teleurstelling teweeg 
gebracht. 
 
Op de vraag of er na al die jaren nog 
uitdagingen zijn te vinden in zijn 
hobby, antwoordde dhr. v.d. Hoeven 
stellig bevestigend. Elke dag zijn er 
wel nieuwe dingen te zien en 
probleempjes op te lossen. Dat kan 
ook niet anders want na zijn 
verhuizing naar Brabant heeft hij een niet alledaags paludarium gebouwd 
van 6 x 6 meter. Hij kan nu zelfs in zijn paludarium zitten.  
 
Op het einde van de avond liet dhr. v.d. Hoeven nog een aantal dia�s zien 
van zijn vele reizen naar Zuid-Amerika (met name Suriname en Frans 
Guyana). 
 

Ruud de Nooy 
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Wat was . . . nieuwe planten of oude (on)bekenden? 
 

1 februari 2006 
 
Op de schone woensdagavond hield Erik Prins een praatje over de �nieuwe� 
planten in de aquariumwereld. Hij gaf aan dat het veelal oude bekenden 
waren die vroeger moeilijk of niet te houden waren, door de wat beperktere 
middelen die er toen waren. 
 
En sommige van de �vergeten� soorten zijn tegenwoordig erg goed te 
houden, het zij met hier en daar een specifieke KH, Ph of Co2 behoefte. 
 
En hoe kom je dan aan onbekende plantensoorten? Veelal zijn er nieuwe 
soorten die via via in verenigingen wordt uitgewisseld. Daarnaast is internet 
een goed medium om plantensoorten te ruilen met elkaar. Een de duurste 
variant is het zelf importeren van planten, hetzij via het retailkanaal, of 
misschien zelf de soorten gaan zoeken in het wild? 
 
We hebben tijdens de uitzonderlijke goede foto�s veel verschillende 
plantensoorten voorbij zien komen. In hoofdlijnen werden besproken: Blyxa, 
Vallesneria, Rotala, Ludwigia, en de Tonina en Eriocaulon groepen. Die 
laatste moeten toch wel op zeer zacht en zuur water gehouden worden. 
 
Erik heeft zelf allerlei ervaringen met deze nieuwe soorten in de families. Hij 
gebruikt zelf veel fosfaat in de bodem van zijn aquarium, omdat de planten 
daarop goed wortelen. En over het algemeen is zijn gevoel dat op zacht 
water planten over het algemeen beter groeien. 
 
Maar om niet veel meer weg te geven� u had beter dan zelf aanwezig 
kunnen zijn en tezamen met ons dertienen naar Erik zijn informatieve 
voordracht kunnen luisteren.  
 
Dus we zien u ook de volgende keer? 

 
Koen van Vliet 
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Winkelcentrum Aarhof tel: 0172-492171 

Allas  tel: 0172-490959 
Herenhof   tel: 0172-439084 
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D R U K W E R K 
 

Aan de heer/mevrouw: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
U W   H U I S D I E R E N   S P E C I A A L Z A A K 

Wij staan voor goed advies en zijn het best gesorteerd in o.a. aquarium artikelen. 
 

Wij verkopen, tegen de scherpste prijzen, alle modellen van JUWEL 
met en zonder meubel, tevens zijn we ruim gesorteerd in andere merken. 

Bij ons kunt u ook terecht voor alle SERA producten. 
* SERA bij ons blijvend in prijs verlaagd * 

Voor gezonde en actieve vissen. 

Wij bouwen ook een aquarium op maat met mooi bijpassend meubel. 

Onze locatie aan het Thorbeckeplein is zeer goed bereikbaar, wij hebben een bezorg 
service voor de regio. In Alphen a/d Rijn bovendien gratis bij besteding boven de 20,- euro 
 

Kom eens een kijkje nemen in onze virtuele winkel 
www.buitencentrum.nl 

 

UW AQUARIUM SPECIAALZAAK 
 

Huisdierenspeciaalzaak �BUITENCENTRUM� 

Hooftstraat 31, 2406 GD Alphen aan den Rijn. Tel.: 0172-491260 
Fax: 0172-498383. E-mail: buitencentrum@discus.nl 

 

http://www.buitencentrum.nl
mailto:buitencentrum@discus.nl

