
Er is geen plant welke zo spectaculair in je aquarium 
kan staan als de Tijgerlotus. Natuurlijk zet je zo’n mooie 
plant solitair op een mooie plaats, iets uit het midden, in 
je aquarium.

De basiskleur van de Tijgerlotus is groen. Door een goede 
belichting kunnen de bladeren bruine tot bruinrode vlekken, 
vlekjes krijgen waardoor de decoratieve waarde stijgt. De 
kleurverschillen die daardoor ontstaan maakt de Tijgerlotus 
zo aantrekkelijk. Deze bladeren zijn hartvormig en staan op 
dunne steeltjes. Zij kunnen wel 15cm worden. De bladeren 
vormen met elkaar een rozet wat deze plant zo mooi maakt. 
Om tot zo’n mooie, decoratieve plant te worden heeft hij 
een goede belichting en een niet te zware bodemstructuur 
nodig. Vermeerderen kan door middel van de uitlopers 
welke tot plantjes zijn ontwikkeld.

Het is beter om de bladeren die naar boven gaan groeien 
eraf te snijden omdat zij anders teveel licht ontnemen. 
De bloemstengel kan boven water een prachtige, heerlijk 
geurende lelie op het wateroppervlak geven. Dit is eigenlijk 
meer iets voor een ‘open aquarium’.

Doordat deze plant best wel groot kan worden komt hij beter 
tot zijn recht in een groter aquarium, wat niet wil zeggen dat 
een kleiner aquarium niet deze plant zou kunnen hebben. 
Je moet dan wel steeds het wortelgestel klein houden en 
de bladeren die te groot worden verwijderen.

De Nymphaea lotus var. rubra, de rode tijgerlotus is 
wat kleiner maar kan bij een goede verzorging toch nog 
zo’n 25 cm worden. De uitzonderlijk mooie kleur kan 
variëren van roestbruin tot donkerrood. Een niet te zware 
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bodemstructuur, een watertemperatuur van 24 graden en 
en grote hoeveelheid licht is noodzakelijk om deze plant 
tot volle glorie te krijgen en te houden. Uiteraard is dit ook 
weer een solitaire plant.

Daarbij heb je ook nog de Nymphaea species. Species 
wil zeggen dat er nog geen wetenschappelijke naam voor 
gevonden is. Waarschijnlijk komt deze plant uit Thailand, 
vandaar de naam Thailandse lotus.

Deze lotus kan bij een goede belichting chocoladebruin 
worden. Het is ook een plant die wat gemakkelijker te 
houden kan worden, omdat hij minder veeleisend is.

Zelf heb ik de ervaring dat een spectaculaire lotusplant 
in je aquarium te hebben en te houden niet zo eenvoudig 
is. De stelen kunnen wat lang worden en daardoor 
ziet de onderkant er kaal uit. Dit euvel is eenvoudig te 
verhelpen door er een groepje lagere plantjes in een mooie 
contrasterende kleur voor te zetten. 


