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 Bamboe…..als decoratiemateriaal

Bamboestengels kunnen een uitstekend decoratief 
materiaal zijn in het aquarium. Gedroogde bamboestengels 
zijn in verschillende diktes en lengtes te koop bij uw 
bloemist of tuinier.

Werkwijze:
Vooreerst zullen we de stengels op maat zagen zodanig 
dat ze van op de bodem van het aquarium juist boven de 
waterspiegel uitkomen. Om bederf/verrotting te voorko-
men worden ze behandeld met glaswater. Glaswater is te 
koop bij elke apotheker of drogist.  

De behandeling kan het best geschieden in een stuk PVC 
afvoerbuis. Deze buis maken we aan één zijde dicht zodat 
we ze kunnen vullen met glaswater, hierin kunnen dan de 
stengels worden gedrenkt. Voor het drogen gebruiken we 

een houten plank, voorzien van latnagels. Na het drenken 
plaatsen we gewoon de holle stengels op deze nagels en 
laten deze dan minstens één dag drogen. De behandeling 
een paar dagen voor het inrichten doen, zeker niet langer 
want dan zal het glaswater beginnen afschilferen. 
Voor gebruik zal men de bamboestengels aan beide zijden 
nog afdichten met silicone.
Om nu de bamboestengels in het aquarium recht op staan-
de te houden kan men op meerdere manieren te werk 
gaan bv:
•	 In een bodemplaat uit kunststof boren we gaten van 

dezelfde diameter dan de stengels en steken deze er 
dan in. Zorg dat ze vast klemmen.

•	 Afzonderlijke stukjes kunststof met een gat erin voor 
elke stengel.

•	 In een prop cementmortel plaatsen en laten hard 
worden, in dit geval moet de cementmortel 
nog zeker twee weken uitgeloogd 
worden.

Bij het plaatsen van de bamboe 
in het aquarium zullen we er op 
letten dat we de stengels enigszins 
wat groeperen, zeker mogen we ze 
nooit als een peloton soldaatjes mooi 
op een rijtje zetten. Nu kan je tussen 
de stengels nog smalbladige planten
zetten bv Valisneria, dit zal nog meer 
decoratief effect geven en een geschikte 
omgeving vormen voor scalaren. Om de dieptewerking 
te bevorderen plaatsen we de dikste stengels aan de 
voorzijde en de dunnere meer naar achteren. 


