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Hout in het aquarium: spiderwood

Er zijn weinig aquarianen die niet gecharmeerd worden 
door een stukje hout in hun aquarium. Het klassieke kien-
hout en de loodzware stukken savannehout kennen we 
ondertussen allemaal. Er is echter een nieuwtje op de 
markt: spiderwood.
Het kiezen van het ideale stuk hout voor je aquarium kan 
moeilijk zijn. Dikwijls wil je meer vertakkingen en een fij-
nere structuur in plaats van een plomp stuk hout dat je 
aquarium domineert. In dat geval is spiderwood (ook wel 
Sumatraans/Aziatisch kienhout genoemd) iets voor jou. 
Zoals gezegd nemen dikke stukken kienhout veel plaats in 
terwijl het je vooral om de lengte van de wortels te doen is, 
niet om het enorme volume.
Spiderwood ziet er echter anders uit. Het is fijn vertakt, 
heeft een mooi ogende structuur op de takken en zijn erg 
makkelijk te gebruiken om je aquarium in te kleden. Ze 
worden niet enkel in aquaria, maar ook in terraria en palu-
daria, waar ze half uit het water steken, gebruikt.

De stukken op 
de foto’s worden 

verkocht onder 
de maat ‘large’ en 
variëren in lengte 
van 30 tot 45cm. 

Zoals je ziet is ieder stuk volledig uniek. Bovendien zinken 
ze vrij snel: ofwel onmiddellijk ofwel na slechts 24 uur on-
derdompelen. De maat ‘super jumbo’ levert je stukken hout 
op van maar liefst 120cm.
De lange, smalle, gedraaide wortels zien er nog beter uit als 
je er javamos, anubias, javavaren of bolbitis op bevestigt.
Zo’n stuk van 120cm dat volledig beplant is, wordt gega-
randeerd de blikvanger van je aquarium. De kleur varieert 
van stuk tot stuk en zelfs binnen een enkel stuk hout van 
grijs, bruin/geel tot diep bruin. Naarmate het stuk langer in 
het aquarium ligt, kan het ook nog eens een ander kleu-
rentintje aannemen.
Er zijn echter twee negatieve aspecten verbonden aan dit 
hout. 
Ten eerste komt het wel eens voor dat het uiteinde van 
een wortel afgezaagd is. Dit doet men waarschijnlijk om 
ze makkelijker te kunnen verpakken en verschepen. Let 
hierop wanneer je een stuk koopt. Je kan dit eventueel 
camoufleren met een plukje javamos.
Ten tweede is er de prijs. Een stuk van 30cm kost rond de 
€25, een stuk van 50cm is €10 duurder. Voor deze prijs 
krijg je wel waar voor je geld! Vergeet niet dat kienhout 
ook niet spotgoedkoop is. De ervaringen van liefhebbers 
zijn positief. Het water krijgt een lichte theekleurige tint net 
zoals bij ‘gewoon’ kienhout. Het hout heeft geen negatieve 
effecten op vissen en/of planten. Er werd al vlot gekweekt 
in bakken met dit hout.

Nota v/d HE-redactie: Wie nog meer wil weten over dit onderwerp 
verwijzen we graag naar een boek uit de Zilverhaai mediatheek, 
namelijk nr 371 met als titel: De wording van kienhout.




