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CO2 in uw aquarium? 
De belangrijkste reden om CO2 aan het aquariumwater 
toe te voegen is om de aquariumplanten te voorzien van 
voldoende CO2. Dit CO2 hebben planten nodig voor hun 
fotosynthese en is de belangrijkste voedingsstof voor 
planten. 
Een andere functie van CO2 in het water is dat de 
hoeveelheid CO2 in het aquariumwater (samen met de 
carbonaathardheid) de pH waarde van het water bepaald. 
Door middel van het toevoegen van CO2 aan het water 
is het daarom mogelijk de pH waarde te regelen. In 
praktijk zijn de genoemde twee functies erg afhankelijk 
van elkaar en zal de voornaamste reden om CO2 
bemesting toe te passen betrekking hebben op de 
planten, waarbij de pH regeling door middel van 
CO2 een aangename bijkomstigheid is.

Wat gebeurd er als er een tekort  aan   
 CO2 in het aquar ium is.

Als er geen vrije CO2 meer 
in het aquarium aanwezig 
is kunnen een groot aantal 
aquariumplanten nog over-
leven door CO2 op te nemen 
uit de carbonaten in het 
aquarium. Het gevolg hiervan 

is echter dat de carbonaathardheid van het aquarium zal 
dalen en de pH waarde sterk zal stijgen. Ook zullen een 
aantal planten het steeds moeilijker krijgen. Zo kunnen 
vooral planten die van nature in zuur water leven vaak maar 
moeilijk CO2 opnemen uit de carbonaten in het aquarium, 
terwijl planten die van nature in alkalisch water leven vaak 
de CO2 opnemen uit de carbonaten in het aquarium. 
Het is bekend dat door het opnemen van CO2 uit de 
carbonaten in het aquariumwater er waterwaarden bereikt 
kunnen worden die schadelijk zijn voor de vissen. Ook 

verliest het aquariumwater zijn bufferend vermogen 
bij een te lage carbonaathardheid, waardoor het 
aquariummilieu erg onstabiel kan worden. 

Wanneer is CO2 bemest ing nodig.

Planten zijn voor hun foto-synthese o.a. 
afhankelijk van CO2. Een dicht beplant 
aquarium zal daarom een veel grotere 
behoefte aan CO2 hebben dan een 
aquarium dat slechts dun beplant is. 

Ook dient er rekening mee 
gehouden te worden dat snel 
groeiende planten meer CO2 
gebruiken dan langzaam groei-
ende planten. 



De verlichtingssterkte boven het aquarium.
Planten zijn voor de fotosynthese naast CO2 ook 
afhankelijk van de hoeveelheid licht die zij ontvangen. 
De meeste aquariumplanten zijn lichtbehoeftig, waardoor 
met een toenemende lichtsterkte de fotosynthese beter 
verloopt. In een goed verlicht aquarium zal de behoefte 
aan CO2 dan ook groter zijn dan in een matig of slecht 
verlicht aquarium. 

De hoeveelheid andere voedingstoffen in het aquarium. 
In een aquarium met voldoende voedingstoffen voor de 
planten zullen planten over het algemeen beter groeien. 
Dit heeft weer directe gevolgen voor de CO2 behoefte van 
het aquarium, doordat goed groeiende planten meer CO2 
gebruiken voor hun fotosynthese.  

De hoeveelheid stroming in het aquarium.
De opgeloste CO2 in het aquariumwater verdwijnt 
langzaam aan het wateroppervlak van het aquarium. 
In een aquarium met een sterke stroming kan het CO2 
gemakkelijker uit het aquarium verdwijnen en ontstaat 
er dus sneller een tekort aan CO2. Hierbij moet vooral 
gelet worden op de oppervlakte stroming in het aquarium. 
Hulpmiddelen die een sterkte oppervlakte stroming 
veroorzaken zoals zogenaamde uitstroomsteentjes 
moeten dan ook vermeden worden. Ook bij een filter met 
een normale uitlaat is het 
verstandig de uitlaat van water 
niet direct onder het oppervlak 
te plaatsen om een teveel 
aan oppervlakte stroming te 
voorkomen. 

De carbonaathardheid van het 
water
De opgeloste CO2 in het 
aquarium bepaald samen met 
de carbonaathardheid (KH) de pH 
waarde van het aquarium. Afhankelijk 
van de carbonaathardheid (KH) is een 

bepaalde hoeveelheid CO2 nodig om de in het water zijnde 
carbonaten in oplossing te houden. In de onderstaande 
tabel is te zien dat hoe hoger de carbonaathardheid (KH) 
van het water is, des te meer CO2 er nodig is voor een 
bepaalde pH waarde van het water. 

Een aquarium met een hoge carbonaathardheid 
(KH) heeft dan ook een grotere CO2 

behoefte dan een aquarium met een 
lage carbonaathardheid (KH). Een 
carbonaathardheid (KH) van minder dan 
4° DH is echter af te raden, doordat 
bij een lagere waarde het bufferend 
vermogen van het water te laag wordt. 

Door de pH en de KH te meten kunt u 
in de tabel zien hoeveel CO2 in uw 
aquarium aanwezig is.


