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Vormgeving: Redactie Zilverhaai Beringen 

Welke planten plaatsen we vooraan?

Ieder van ons zal wel doorhebben dat bij het inrichten van 
een aquarium gestreefd moet worden naar een logische 
en vooral mooie opbouw in de beplanting. Dus niet alles zo 
maar door elkaar, niet zo maar planten erin die gekregen 
zijn van een medeliefhebber of die je toevallig in de win-
kel zag staan. Nee, eerst nadenken en een beplantings-
schema maken en dan pas, volgens dat schema, gaan 
planten. 

Bij het maken van dat schema, die tekening, letten op de 
vorm en de kleur. En vooral ook op de hoogte van de plant, 
hoge achteraan en middelhoge in het midden en lage 
vooraan. Laten we eens wat lage, dus voorgrondplanten 
bespreken. 

Er is best keus wat dat betreft. Zoveel keus dat geen enkel 
aquarium saai hoeft te zijn. Integendeel, we zullen moeten 
kiezen. Niet alle planten die te koop (of te krijg van een 
collega) zijn kunnen er in, dat zou te gevarieerd worden 
en daardoor te druk. Bovendien heeft nu eenmaal de ene 
plant meer licht en/of een hogere temperatuur nodig dan 
de andere. Goed, een paar planten voor het voetlicht dus.
 

We beginnen met de Echinodorus grisebachii 
(Dwergzwaardplant), afkomstig uit Zuid-Amerika. 
Dit is een 
l a n g z a a m 
g r o e i e n d e 
plant en dat 
is voor de 
v o o r g r o n d 
nou net de 
bedoe l ing . 
Hij heeft een 
gemiddelde 
hoeveelheid 
licht nodig, dus niet onder een plant zetten die alle licht 
wegneemt. Maar let op, ook niet in het volle licht want dan 

wordt hij veel te hoog. Qua watertemperatuur geen enkel 
probleem: 22 tot 28*C. Ook de gevraagde pH van 6 tot 7,5 
is niet moeilijk te bereiken. 

De volgende plant is de Cryptocoryne nevelli 
(Waterkelk). 
Qua eigenschappen te vergelijken met de vorige plant, hij 

groeit alleen iets harder. Net als alle “Crypto’s” wordt het 
wortelgestel een dichte massa. Wilt u hem uit de bak ha-
len, dan komt zowat de hele bodemgrond mee, het is maar 
dat u het weet. Zoals de meeste Crypto’s is deze plant 
afkomstig uit Sri Lanka. Een beetje klei en eventueel wat 
turf in de bodem zal hem goed doen. 

En nu is het tijd voor het alom bekende 
Vesicularia dubyana (Javamos of bronmos). 
Je moet ervan houden want je bak kan er, als het niet in 
toom wordt gehouden, gaan uitzien als 
een moeras. Javamos kan het 
best even worden vastgezet 
tegen de zijwand of op een 
stuk kienhout of spider-
wood. Pas op, het houdt 
veel vuil vast door de fij-
ne structuur dus vaak zui-
veren met de hevelslang. 



En niet te dik laten worden, anders verstikt het van binnen, 
dus regelmatig een beetje afknippen en de losse stukjes 
afhevelen. De pH tussen 6,5 en 7,5 en de temperatuur van 
18 tot 28 graden. Ook bij weinig of geen licht groeit het. 

Wat ook een erg mooie voorgrondplant is de uit Kameroen 
afkomstige Anubias barteri nana, het Dwergspeerblad. 

Een langzame groeier die weinig licht nodig heeft. Hij heeft 
bladeren van ongeveer 5 cm lang en 3 cm breed, ovale bla-
deren dus. Dit maakt hem heel geschikt om een contrast 
te vormen met planten met lange bladeren, bijvoorbeeld 
(schroef) Vallisneria. Ook hier weer geen temperatuurpro-
blemen: tussen 22 en 28 graden. Wel opletten niet te diep 
te planten. Het begin van het wortelgestel net boven de 
bodem, anders groeien ze niet.  

De volgende plant is de Elocharis parvula, 
het Dwergnaaldgras. 
Een heel andere plant dan de voorgaande, geen bladeren 
maar “grasstengels” Het is een redelijke groeier die gema-
tigd licht nodig heeft. U koopt het in een potje, haal heel 
erg voorzichtig het plantje uit dat potje en haal het plantje 
uit elkaar. Dan voorzichtig die plukjes in de bodem planten. 
Doet u het goed dan kunt u na enige tijd rekenen op een 

fraai grastapijtje. U kunt het best een gespleten plat houtje 
gebruiken bij het planten, want mensenvingers zijn eigen-
lijk te grof voor dit kleinood. 

Vervolgens de uit Noord Amerika afkomstige 
Lobelia cardinalis. 

Deze plant groeit vrij langzaam en heeft veel licht nodig. 
Rekening mee houden dus bij het planten. Af en toe een 
beetje klei bij de wortels is prima. Ook hier weer tempera-
tuur 22 tot 26 graden en pH 6 tot 7. Geen zwaar probleem 
dus.  

De laatste plant die we bespreken is de 
Lilaeopsis brasiliensis, de Nieuw- Zeelandse grasplant.

 Een langzame groeier die 
behoorlijk wat licht nodig 

heeft. Hij wordt 
maar 5 tot 10cm 

hoog, een ideale 
plant om vooraan in 

het midden te zetten. 
Temperatuur 18 tot 

28 graden. Wat zijn die 
voorgrondplanten toch 

gemakkelijk. Ze kunnen 
heel wat hebben op 

temperatuurgebied en watersamenstelling. 


