
 
Macrobrachium lanchester (ehemals M. lar)  

Geschreven door Diesel (Thor Warnawa) 

 

Deze garnaal word vaak verkocht als glasgarnaal in de Nederlandse winkels. Toch is dit 

eigenlijk de enige die de naam mag hebben aangezien veel winkels glasgarnaal voor elke 

garnaal neerzetten.  

 

 
Foto door Vital 

 

Hier een kort verhaal over deze Aziatische garnaal:  

 

De Macrobrachium lanchesteri is een zeer leuke garnaal die niet gehouden moet worden 

met kleinere vissen. Dit omdat de garnaal scharen heeft en er verhalen zijn dat ze de 

kleinere vissen opeten.  

 

Ik zelf heb hier geen ervaringen mee, bij mij hebben ze nooit een vis kwaad gedaan.  

 

Kegelvlekbarbelen gaan nog, maar zorg dat ze niet te klein zijn.  

 

 

De macrobrachium lanchester kan 3 tot 4 jaar oud worden alhoewel ik ze nu zo,n 2 jaar 

in mijn aquarium heb zitten kan ik daarom daar alleen maar van op uit gaan.  

 

De temperatuur waar ze op gehouden moeten worden is tussen de 22 en 30 graden.  

 

De ph waardes zijn het beste tussen de 6 en 7m5 ,maar laat deze waardes niet teveel 

schommelen aangezien ze daar zeer slecht tegen kunnen.  

 

De voortplanting is in een zoetwater aquarium niet mogelijk. De garnalen zijn zoetwater 

garnalen maar de jonkies moeten in brakwater uitkomen.  

Dus het is geen vis die zich voort zal planten in een zoetwater aquarium.  

Toch zal je geregeld zien dat het vrouwtje eieren draagt.  



 

De garnaal kan redelijk groot worden.  

Ik heb er op het moment 1 zitten die met scharen naar voren toch zeker een cm of 8 

haalt.  

 

Speciaal voer is er niet nodig voor deze garnaal ,hij eet eigenlijk alles. Wel weet ik dat hij 

verzot is op vipachips en geef hem af en toe ook wat groenvoer zoals alle garnalen 

moeten hebben.  

Ook levend voer zoals artemia of vriesvoer zoals rode muggenlarve enz vinden ze 

heerlijk.  

 

Mits goed gehouden zal je aan deze garnaal een leuke bewoner voor je aquarium hebben 

die regelmatig zijn eigen laat zien. De garnaal kan namelijk ook redelijk goed zwemmen 

en je zult zien dat hij geregeld voor het raam komt zwemmen. 


