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In dit artikel staat beschreven wat er gebeurt met de watersamenstelling en daarbij 
behorende problemen wanneer men een dichtbeplant aquarium wil gaan maken. 
 
Na het vullen met kraanwater, het inrichten en beplanten ontstaat er allereerst de 
bekende nitriet piek. De remedie hiertegen is niets doen, afwachten totdat het filter 
gerijpt is. Vooral geen vissen of lagere dieren inbrengen aangezien nitriet voor hen een 
dodelijk vergift is. 
Na enkele weken is het nitriet verdwenen en komen de vissen etc. 
Al heel snel daarna begint alles onder een bruine waas te komen. Daarvan weten we dat 
het kiezelalg is en dat het binnen enkele weken weer verdwijnt. Ook gedurende deze 
periode geen water verversen want met het verse kraanwater wordt extra kiezelzuur in 
het aquarium gebracht en dat is feest voor de kiezelalgen.  
Slakjes en\of garnaaltjes inzetten is een betere methode. Ook een zgn. algeneter kan 
helpen de kiezelalgen te verwijderen. 
Na weer enkele weken is de kiezelalg weg. De planten vertonen overal duidelijke tekenen 
van groei. De vissen zijn geacclimatiseerd.  
Kortom, het aquarium begint eruit te zien zoals je dat voor ogen had. Mooi dus! 
Na weer enkele weken van uitbundige plantengroei dient zich een nieuw probleem aan. 
Opeens begint het aquarium een verouderde blik te geven. Het lijkt net of de planten 
bejaard beginnen te raken. Ook de vissen maken een lusteloze indruk. 
Bij navraag op het Aquaforum roepen alle kenners. CO2 Tekort!!! 
Er worden diverse voorstellen gedaan hoe het probleem kan worden opgelost. 
Enkele weken na het toevoegen van extra koolzuur beginnen de planten weer te groeien, 
alles loopt uit alsof het lente is. De vissen zwemmen weer actief door de bak. Kortom, 
het leeft weer. 
Op dit punt gekomen is het zo'n 2 - 2,5 maand na opstart van het aquarium. 
Vanaf nu gaat alles goed. CO2 wordt toegevoegd alsmede een plantenvoeding met 
sporen elementen en alles gaat voorspoedig. 
 
In deze eerste periode is de samenstelling van het aquariumwater heel verschillend 
geworden dan dat van het kraanwater. Het aquariumwater is zachter en wat zuurder 
geworden. Dit water bevat een hogere nitraat en fosfaat concentratie, allerlei sporen 
elementen die we aan onze planten geven enz. 
Vanaf dit punt is het zeer belangrijk om geen grote hoeveelheden water in een keer te 
verwisselen. Het kraanwater verschilt zoveel dat het voor de vissen een zeer stressvolle 
situatie is wanneer ze telkens aan een andere watersamenstelling moeten wennen. 
Hoeveel moet er dan ververst worden? Daar is geen concreet antwoord op te geven. 
15%, maximaal 20% per keer. Er is over het onderwerp waterverversen al 
gediscussieerd zolang als er aquaria zijn. 
30% waterverversen per keer of nog meer raad ik eenieder af. Zelf houd ik 10% per 
week als richtlijn. 
 
Nu volgt een periode waarin het "lekker draait" en het er mooi uitziet. Er is een 
biologisch evenwicht ontstaan, het filter doet het goed en houdt het water glashelder. De 
vissen vertonen hun natuurlijke gedrag, wellicht heb je de eerste jonge visjes zijn 
verschijnen. De planten groeien goed.  
Kortom, je begint het gevoel te krijgen dat je het hele gebeuren onder controle en in 
evenwicht hebt gekregen. 
 
Vijf tot zes maanden na opstart zie je ineens dat het opnieuw een bejaarde indruk 
maakt. De planten groeien minder hard. Ze vormen kleinere, ielere, lichtere blaadjes. De 
vissen zijn minder happy. Tijd voor water meten dus. 
pH normaal, Kh normaal, Gh normaal, NO2 nul, NO3 nul. Geen problemen dus, geen 
afwijkingen of toch wel? 
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De nitraat waarde is 0 geworden en dat geeft problemen. Echter, week na week heb je al 
een nitraat waarde van nul gemeten dat toen was er niets aan de hand. 
Navraag op het aquaforum dus!  
40-50% waterverversen, heel snel, roept de een. Kaliumnitraat met spoed toevoegen 
roept de ander. Meer vis en garnalen inbrengen roept er nog een. Plaats eens een foto 
van je aquarium roept de volgende: "Wow mooie bak heb je daar, word ik jaloers van!!!" 
 
Dat er een mooie bak stond wist je zelf ook wel en geen van de aangedragen oplossingen 
spreekt je erg aan. Wat is er nu eigenlijk misgegaan? 
 
De oorzaken moeten gezocht worden in de filtermaterialen. In de eerste periode zijn 
bacterie groepen ontstaan die ammoniak omzetten in nitriet. Dat ammoniak komt in het 
water als afval product van dierlijk leven. Vervolgens ontstaat de bacterie groep die 
nitriet in nitraat omzet en dat nitraat wordt weer door de planten als voedingsstof 
gebruikt. 
Na enkele maanden begint zich in dit filter een derde groep bacteriën te ontwikkelen, 
namelijk de groep die nitraat omzet in stikstof gas. Dat gas verdwijnt in de lucht en dus 
uit het aquarium. Dat gas is tevens het hoofdbestanddeel van de lucht die wij inademen 
de hele dag door. 
Er verdwijnt dus stikstof uit het aquarium. Stikstof dat anders in nitraat vorm 
beschikbaar was geweest voor de planten. 
De ontwikkeling van deze groep bacteriën zorgt er dus voor dat het aquarium na pakweg 
een half jaar weer bejaard raakt. 
Meestal is het voldoende om op dat punt het filter deels te reinigen zodat er veel van die 
bacterieculturen afsterven en de planten zodoende weer voldoende voedingsstoffen 
krijgen. 
Zelf houd ik daarbij een periode van 4 maanden aan. Na 4 maanden vervang ik een deel 
van de filtermaterialen. Zodoende beperk ik de aangroei van de laatstgenoemde groep 
bacteriën.  
 
Het onderhoud aan het filter gaat ten koste van de waterkwaliteit voor enige tijd. Het is 
bewezen het beste om filteronderhoud niet samen te laten vallen met water verversen. 
Na filteronderhoud dient er minimaal één, liefst 2 weken tussen te zitten. Een 
waterwissel vlak voor het filteronderhoud kan wel probleemloos gedaan worden zolang er 
maar enige uren tussen zit zodat het water goed kan mengen. 
 
Wanneer blijkt dat 2 weken na filteronderhoud de nitraat waarde nog steeds nul is, kan 
kaliumnitraat (in de een of ander vorm) worden toegevoegd. 
 
Vanaf dit punt kan gesteld worden dat het aquarium volledig is opgestart en vanaf dit 
punt kan het aquarium vele jaren zonder problemen een aanwinst zijn. Aan de 
watersamenstelling verandert vanaf dit punt niet veel meer. Het aquarium zal vanaf hier 
in zijn specifieke biologische evenwicht komen waar planten, vissen, garnalen enz. een 
gezond leven kunnen leiden. 


