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De 10 gouden tips voor beginnende aquascapers
Heb je een checklist bij de hand? De volgende 10 tips helpen bij
jouw toekomstige aquascape proces. Sommige tips vragen om
extra uitleg. Deze vind je verderop in deze blog.
•

Tip 1. Bedenk voor wie je de aquascape maakt.
Is je aquascape ontworpen zonder aquariumbewoners of wil je dat
er beweging in komt? Ter verduidelijking, wil je
bijvoorbeeld blauwe kreeften? Dan heeft dat gevolgen voor de
aquascape inrichting en de keuze voor het soort aquariumplanten.

•

Tip 2. Schets op papier wat voor onderwaterlandschap
je wilt creëren.
Een schets helpt bij het structuren van de aquascape en resulteert
in het boodschappenlijstje met aquascape benodigdheden. Later
in deze blog vertellen we hoe je een aquascape ontwerp maakt.

•

Tip 3. Kies de juiste aquariumplanten voor de
aquascape.
Het succes van een aquascape valt of staat met de keuze voor de
aquariumplanten. Verderop in deze blog vind je welke
aquariumplanten je voor aquascaping kunt gebruiken.

•

Tip 4. Zorg voor voldoende licht in de bak.
Een beginnende aquascape bestaat uit jonge planten. Om de
groei van de jonge planten te bevorderen is het belangrijk om te
zorgen voor een lichte standplaats van ‘de bak’. Hoeveel lichturen
zijn ideaal? Zie hiervoor tip 5.

•

Tip 5. Bouw aquariumverlichting rustig op.
Ja, een verlicht aquarium zorgt voor snel groeiende planten. Het
gevaar van een opstartend aquarium met teveel lichturen is alg
vorming. Wil je een gezonde aquascape creëren? Start met 6 uur
verlichting per dag.

•

Tip 6. Creëer een aantal ‘doorkijk punten’.
Rangschik aquascape onderdelen zo dat je op diverse punten
door de aquascape heen kijkt. Je creëert doorkijk punten door
ruimte te laten tussen de groepjes aquariumplanten.

•

Tip 7. Denk aan CO2 toevoer.
CO2, of wel koolzuurgas, is de natuurlijke energiemotor van
aquariumplanten. Vanwege de hoge plantdichtheid in een
aquascape aquarium is er concurrentie op de aanwezige CO2.
Voeg – zeker bij een beginnende aquascape – extra CO2 toe,
zodat aquariumplanten optimale groeimogelijkheden krijgen.

•

Tip 8. Onderhoud de aquascape door regelmatig
snoeien.
Regelmatig snoeien, plukken of kortwieken draagt bij aan gezonde
aquariumplanten. Zonder snoeien bestaat de kans op ‘verstikking’
bij aquariumplanten zoals Java mos. Snoeien heeft ook een
esthetisch doel. Denk aan een Japanse tuin: snoeien zorgt voor
strakke en verzorgde (aquarium)planten. Weten hoe je snoeien
goed aanpakt? Later in deze blog vind je meer aquascape snoei
tips.

•

Tip 9. Creëer accent- en breekpunten binnen de
aquascape.
Kies een opvallende, aquariumplant voor het aanbrengen van een
accent. Let wel: laat de aquariumplant niet té veel af wijken van de
sfeer van de aquascape. Creëer verhogingen om het landschap te
(onder)breken. Werk – zoals de horizon werkt – van groot naar
klein voor natuurlijke diepte. Diepte geeft een Aquascape dat
unieke, dromerige aquarium gevoel.

•

Tip 10. Laat je inspireren door de natuur.
n de echte natuur vind je geen bomen in strakke rijen of stenen in
de vorm van een keurig pad. Een natuurlijke biotoop is
opgebouwd uit functionele chaos. Voorbeeld: denk na over hoe
een rivier stenen en takken verplaatst: kleine stenen worden
verder gedragen dan grote stenen. Geef hiermee de Aquascape
dat natuurlijke, omgevingsgerichte effect.

Na 10 tips om een sterke aquascape te starten gaan we door naar
de meest gemaakte fouten. Wat zijn de meest
voorkomende aquascape missers?

De 3 meest gemaakte beginnersfouten bij de start
van een aquascape
Iedereen maakt fouten. In de wereld van aquascaping scheelt het
voorkomen van fouten vooral: algen. Wat blijkt ? De meest
voorkomende fouten zijn beginnersfouten. We delen deze graag
met jou, zodat jij hier geen (of minder) tijd aan verspilt.
•

Beginnersfout 1: niet van tevoren al nadenken over de
inrichting.
Onder inrichting verstaan we: alles vanaf aquariumplanten tot
hardscapes (steen en hout) tot aquariumvissen en ontwerp. Niet
nadenken over de inrichting van een aquascape is hetzelfde als
nieuwe meubels kopen en daarna opmeten hoe groot je
woonkamer is. Je wilt voorkomen dat groeiende aquariumplanten
binnen de aquascape te weinig ruimte krijgen, of dat de
aquascape in volle bloei verhoudingsgewijs niet ‘klopt’. Voordat je
start is het aquascape ontwerp van essentieel belang.

•

Beginnersfout 2: te weinig aandacht voor een
opstartende bak.
Aquariumplanten in een opstartend aquarium moeten zich nog
ontwikkelen. Hier hebben ze hulp bij nodig. Aquariumplanten
hebben baat bij voldoende licht en extra CO2. Een aquascape is
delicaat. Een aquascape zonder de benodigde plantenvoeding en
CO2 toevoer is een verloren zaak. Let wel op overbelichting, zodat
algen geen kans krijgen om het aquarium over te nemen. Wat is
een goede licht intensiteit bij een beginnende aquascape? Start
met 6 uur verlichting en verhoog in ongeveer 2 maanden
langzaam de verlichting tot 8 uur per dag.

•

Beginnersfout 3: teveel aquariumbewoners toevoegen.
Aquariumbewoners als garnalen, kreeften en vissen brengen
beweging binnen de aquascape. Het gevaar van teveel
aquariumbewoners is dat de biotoop niet ongerept haar gang kan

gaan. Niet alle aquariumvissen passen bij elkaar. Bovendien
zorgen vissen snel voor veel vervuiling. Een aquascape is te
gevoelig om die vervuiling biologisch op te lossen. Gevolg: algen.
Om deze reden hebben veel aquascapes weinig
aquariumbewoners. Voorkom deze frustratie en start de
aquascape rustig met enkel aquariumplanten en hardscapes. Heb
je de aquascape basis goed op orde en wil je je toch leven in de
aquascape? Verderop vertellen we welke kleine
aquariumbewoners geschikt zijn.
De eerste tips heb je gelezen en de meest gemaakte fouten maak
jij niet meer. Nu is het tijd voor het echte werk: starten met
aquascaping. Waar begin je? Wat ons betreft start een goede
aquascape met een sterk voorbeeld.

Beginnen met aquascape start met een goed
voorbeeld
Een goed begin start, in het geval van aquascaping, met een goed
voorbeeld. Continu plaatsten we op de Aquariumfans
Facebookpagina aquascape voorbeelden van fantastische
onderwaterlandschappen. Aangezien we overweldigende
enthousiaste reacties kregen op de volgende creaties, delen we
ter inspiratie deze aquascapes nogmaals
.

Een waterval maar dan onderwater

Alsof het uit The Hobbit komt

Tip: op YouTube vind je talloze creatieve aquascape
voorbeelden. Onderstaand een video waar wij geïnspireerd door
werden.
Ben jij voldoende getriggerd en klaar voor de stap naar de
creatieve kant van de aquarium hobby? De perfecte aquascape
start met een sterk ontwerp.
Dat heb je goed gelezen, voordat we beginnen met het veldwerk is
het belangrijk dat er een goede plattegrondkomt. Nodig om de o
zo belangrijke lijnen uit te zetten.

Een sterk ontwerp is het halve werk: in 5 stappen
van schets naar plattegrond
Bij aquascaping geldt: een sterk ontwerp, is het halve werk. Een
doordacht aquascape ontwerp helpt bij het structureren en
organiseren van de perfecte aquascape. De volgende 5 stappen
zijn nodig bij het maken van een aquascape ontwerp.
Wordt vervolgd.
Bronvermelding: http://www.aquariumfans.nl/

door aquariumfans

