
boog op zijn kop heeft.  Alleen deze hagedissen heb-
ben deze boog.  
De brughagedis (Tuatara sphenodontia) lijkt op een 
kruising tussen een leguaan en een krokodil.  Hij is 
korter en steviger gebouwd.  Hun skelet lijkt op dat van 
een krokodil en zelfs van een vogel.  Net 
als de hagedissen hebben ze vier  
gebogen poten, een grote kop en 
een lange staart.  Over de 
rug loopt een lange kam 
vol stekels.  
Hun ogen zijn 
zo gebouwd 
dat ze over-
dag en in de 
n a c h t 
g o e d 
kun-

nen zien. Hij heeft zelfs een derde oog bovenop zijn 
kop.  Veel reptielen hebben dit ook, maar bij de brug-
hagedis is het heel goed te zien.  Vooral bij jonge die-
ren merk je het op en is het voorzien van een door-
zichtige schub over het oog.  Het dient vooral om licht 

en donker op te merken of om roofvogels in de lucht 
op te speuren.  Hij kan enkel de bewegingen zien, 

maar geen roofvogels herkennen.  Echte tanden 
hebben ze niet, maar eerder wat uitstekels die 
steeds weer opnieuw worden vervangen zoals 
bij slangen en krokodillen.  

De dieren zijn sterk bedreigd, maar worden de 
laatste jaren veel geholpen en op nieuwe 

kleine eilandjes uitgezet om verder te 
kweken.  Zo werden er zelfs eerst op en-
kele eilandjes alle ratten gedood om er 
zeker van te zijn dat geen enkele rat nog 
de eieren van de brughagedis zou stelen 
en opeten.  De eilandjes zijn rotsachtig 
en hebben vele plaatsen waar het lekker 
koel is.  Ook de wind zorgt voor een flinke 
verkoeling.  Weinig reptielen kunnen te-
gen deze koude temperaturen.
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Aquariumplanten snoeien en inplanten

de voorbereiding
Denk na over de positie van je aquariumplanten en hou 
rekening met de manier van voedingsopname. Plaats 
bijvoorbeeld wat voedingsbodem of kleibolletjes onder 
planten die hun voeding voornamelijk via de wortels opne-
men, bijvoorbeeld Anubias. Vaak krijg je ook de raad om 
het aquarium halfvol te vullen met water om het inplanten 
te vergemakkelijken. Zelf verkies ik om meer water toe te 
voegen, zeker wanneer ik veel stengelplanten gebruik. Op 

die manier zie je beter hoe de plantjes zich zullen zetten 
wanneer de bak volledig gevuld is en blijven ze niet aan je 
armen plakken. De keuze is echter aan jou.

stengelplanten
Heb je stengelplanten gekocht voor je aquarium? Voeg ze 
dan niet zomaar toe. Verwijder eerst het loden beugeltje 
dat rond de stengels zit en gooi die weg. Vervolgens haal 

Een goede snoeitechniek is belangrijk om de juiste aquascape 
te bekomen én om je plantjes goed te laten groeien.

je alle stengeltjes van elkaar en knip je ongeveer 2cm van 
de onderkant af. Daarna verwijder je de onderste blaadjes 
zodat je onderaan een blote stengel van ongeveer enkele 
centimeters hebt. Op die manier komen er geen blaadjes 
in het substraat terecht waardoor de stengel kan gaan rot-
ten. Vervolgens plant je de stengel schuin in het substraat 
tégen de stroomrichting in. Het plantje zal zich daarna 
rechtzetten en een soort van S-bocht maken waardoor hij 
minder gemakkelijk los komt. Plaats de stengeltjes niet te 
dicht op elkaar maar laat er 1 à 2 vingers ruimte tussen.
Is het tijd om je stengelplanten te snoeien? Haal ze dan 
gewoon uit het substraat (niet teveel substraat omwoelen 
om ammoniumpieken te vermijden!) en herhaal het boven-
ste. Je kunt ook gewoon de top afknippen en herplanten 
en het onderste gedeelte laten staan. Uit de oude stengel 
groeien dan meestal twee nieuwe koppen.

bodembedekkers
Bodembedekkers in het aquarium, bijvoorbeeld Hemian-
thus Callitrichoides of Glossostigma Elatinoides, zijn zeer 
populair maar vergen wel een speciale aanpak. Om ze te 
planten haal je ze eerst uit het potje en verwijder je zoveel 
mogelijk glaswol. Een beetje glaswol is niet erg en zal als 
anker functioneren. Verdeel het hoopje in kleine stukjes 
en plant ze één voor één in de bodem. Op die manier zal 
het plantje zich sneller verspreiden dan wanneer het hele 
hoopje op één plek wordt geplant. Schep de blaadjes die 
losgekomen zijn en rond drijven weg met een visnet.

Snoei bodembedekkers regelmatig bij, anders durft het on-
derste laagje wel eens te rotten en begint het matje te los-
sen. Het snoeien gaat gemakkelijk met een krom schaar-

Bodembedekkers zoals Callitrichoides vergen een speciale aanpak

Hemianthus callitrichoides ‘’Cuba’’

tje. Knip het bovenste laagje weg zodat de onderkant bloot 
komt te staan. Overdrijf wel niet, het is niet de bedoeling 
dat je enkel nog de worteltjes ziet.

wortelplanten
Deze planten (bijvoorbeeld Anubias) hebben vaak een 
wortelstok (rizoom) met daaraan heel veel kleine wortel-
tjes. Het zijn dan ook planten die hun voeding voornamelijk 
via de wortels opnemen. Verwijder zoveel mogelijk glaswol 
en knip een paar centimeters wortel af. Dit vergemakkelijkt 
het planten en moedigt het plantje aan om nieuwe wortels 
aan te maken. Plant de wortelstok NIET in het substraat 
want dan sterft de plant af, enkel de wortels mogen in het 
substraat zitten.
Wil je Anubias of een andere wortelplant snoeien, dan knip 
je gewoon het blad weg vanaf de rizoom. Je kunt de wor-
telstok ook in 2 of meer delen breken om meer blaadjes te 
krijgen.
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