
Garnalen, nuttige wezentjes 

Door: SrBouncealot 

Velen onder ons denken erover of hebben inmiddels garnalen in hun aquarium zitten. Men weet dat 

deze diertjes het aquarium schoonhouden en daardoor ook goed zijn voor het biologisch evenwicht 

in onze aquaria. Ze vertonen ook nog eens een leuk gedrag als je de tijd neemt om goed naar ze te 

kijken. 

Veel van ons weten echter niet dat de kleursterkte van de garnaal afhankelijk is van de inrichting van 

het aquarium waar ze in gehouden worden, evenals van het licht, watercondities en hun 

gemoedstoestand. Naarmate deze sterker aan de garnaal zijn wensen voldoet zal de kleur sterker 

worden, waardoor deze weer beter tot zijn recht komt in het geheel. Uiteraard zijn de condities 

geheel afhankelijk van het soort garnaal. Ik raad u dan ook aan om eerst goed geïnformeerd te raken 

over het soort garnaal dat u wenst in uw aquarium. 

 

Voedsel  

Over het algemeen is het voedsel patroon voor elke garnaal gelijk het zijn namelijk echte alleseters. 

Van plantenresten tot voedselresten van de vissen eten ze zonder problemen. 

Hier volgt een lijst met de meest voorkomende voedingen die gebruikt kunnen worden voor de 

garnaal: 

* Algentabletten 

* De speciaal op garnalen gerichte voersoorten 

* Granulaatvoer 

* Vlokvoer 

* Diepvriesvoer ( rode/ witte/ zwarte muggenlarven, artemia, enz.) 

 

Groenten 

Men kan ook de volgende gekookte groenten geven, mits ongekruid en zoutloos. 

* Broccoli ( zowel de roosjes als stronkjes ) 

* Bloemkool ( zowel de roosjes als stronkjes ) 

* Wortelen 

* Doperwten ( even openknijpen voor het geven ) 

* Bladspinazie 



* Bonen ( sperziebonen en tuinbonen ) 

* Spruitjes 

* Asperges 

* Maïs ( even openknijpen voor het geven ) 

U kunt deze ook geven uit blik of pot zolang er geen zout of kruiden aan toegevoegd zijn. 

 

De volgende groenten kunt u ook rauw geven: 

* Komkommer 

* Courgette 

* Sla 

* Andijvie 

* Tomaat 

Bij deze kunt u ook een korte kooktijd van 5 minuten aanhouden van 5-10 minuten om ze zacht te 

laten worden, zodat ze zinken naar de bodem. Let op!!! Geef ze geen zetmeelrijke of gezouten/ 

gekruide groenten en voedselresten niet langer dan 1 dag in het aquarium laten liggen i.v.m. rotting. 

 

Bladeren 

Garnalen zijn ook gek op bladeren waaronder: 

* Amandelboom bladeren 

* Bananenboom bladeren 

* Brandnetel bladeren 

* Bonen bladeren 

* Notenboom bladeren 

 

Tot slot wil ik nog vermelden dat u niet elke willekeurig gekozen garnaal bij elkaar in 1 aquarium kan 

zetten. Er bestaat kans dat de soorten met elkaar kruisen. Voor het meest uitgebreide kruisschema, 

raad ik aan hier te kijken: 

http://www.aandeanderekantvanhetglas.nl/Aan_de_andere_kant_van_het_glas/kruis_schema.html 

Ik wens u verder veel plezier met uw aquaria en eventueel de toekomstige nieuwe bewoners "De 

Garnalen". 


