
Veel aquariumhouders vinden het mooi om hout in hun aquarium te doen. Er zijn 

verschillende soorten hout, o.a. de meest aangeboden soorten zijn: 

-Kienhout 

-Mopanihout 

-Wortelhout 

-Savannehout 

 

 

Wat doet hout voor je aquarium 

Buiten het feit dat een of meerdere stukken hout mooi staat in je aquarium, zuurt het 

ook je water aan door middel van looizuren. Dat zorgt er dus voor dat het bijna niet 

geschikt is om te gebruiken in aquaria waar hard water in verlangd wordt (denk 

bijvoorbeeld aan tanganyika en malawi biotopen), enige uitzondering daarop is hout wat 

geen looizuren meer afgeeft. Het maakt het daarentegen wel uitermate geschikt voor 

bijvoorbeeld een Zuid-Amerikabiotoop. 

Als je merkt dat je vissen zich anders gaan gedragen (vreemd gedrag/ziekten) na het 

toevoegen van hout is het aan te raden eens de waterwaarden te controleren. De 

mogelijkheid bestaat dat het hout rot is en zorgt voor een slechte waterkwaliteit. Het 

troebel worden van het water kan ook een teken zijn van rottend hout. 

 

 

Uitkoken 

Voordat je hout in je aquarium doet is het aan te raden het eerst uit te koken. Voor 

kleine stukjes die in een pan passen is dit gemakkelijk te doen. De pan met water en het 

hout kan je het best minimaal een uur laten koken, zodat alle bacteriën die erin zitten 

doodgaan.  

Heb je echter een groter stuk hout dan wordt het moeilijker. Wat je kunt doen is het in 

een speciekuip of curverbox leggen en dit overgieten met kokend water. Op die manier 

zorg je toch dat een groot deel van de bacteriën het niet overleven.  

Sommige aquariumhouders koken het hout ook uit met toevoeging van zout (zonder 

jodium!!!), waarna ze het later nogmaals goed uitkoken en afspoelen zodat het zout uit 

het hout verdwijnt (sommige vissen kunnen daar niet goed tegen namelijk) 

Hierdoor zal ook al een groot deel van de kleuring afgegeven worden in het water. 

 

 

Laten weken 

Over het algemeen genomen zinkt de helft van het hout niet direct als je het in je 

aquarium doet. Dit kun je oplossen door het hout eerst een aantal dagen te laten weken 

in bijvoorbeeld een emmer. Leg bovenop het stuk hout een flinke steen, zodat het 

helemaal onder water ligt. Dat geeft het hout de mogelijkheid om zich vol te zuigen met 

water en ook hiervoor geldt weer dat de kleurstoffen afgegeven worden aan het water. 

En regelmatige vervanging met schoon water is ook aan te raden. 

Overigens is in sommige gevallen het laten weken van het hout in een bad niet aan te 

bevelen, omdat de kleuring in het bad kan trekken. 

 

 

Bekende "problemen" 

Het aquariumwater wordt enorm bruin, ik vind dit niet mooi 

Dit klopt, het hout geeft vaak af, afhankelijk van de soort is dit niet zo heel erg bruin tot 

heel erg bruin. Hoe langer het hout in het aquarium staat, des te minder zal het gaan 

afgeven. Er zijn 2 oplossingen: 

1. Voeg actieve kool toe in je filter. De actieve kool zal de kleurstoffen (voor een deel) uit 

het water filteren. Hou er wel erg in dat de kool om de 6-8 weken vervangen moet 

worden. 

2. Ververs het water van het aquarium iets meer en iets frequenter. Mettertijd zal het 

minder verkleuren. 

 



Er komt een soort witte slijmlaag/schimmel op het hout 

Dit is een bekend "probleem". In het hout zit een bacteriecultuur die om zeep geholpen 

wordt door het in constante aanraking zijn met het water. Hierdoor ontstaat deze laag. 

Het is niet schadelijk voor de vissen. Er zijn een aantal oplossingen: 

1. Laat het hout in het aquarium liggen, de laag zal na een paar weken vanzelf 

verdwijnen 

2. Schrob het hout nog een keer goed af en leg het terug (kan dan wel weer terugkeren) 

3. Kook het hout nogmaals uit (kan wederom weer terugkeren) 

4. Sommige vissoorten (een aantal Corydorassoorten of bijvoorbeeld de Labeo) 

versnellen het proces van verdwijning van de schimmel, echter dit is niet altijd het geval. 

 

Het hout zinkt niet 

Zie kopje "laten weken". Heeft het hout meer dan 4 weken onder water gelegen en zinkt 

het nog niet? De mogelijkheid bestaat dat het hout rot is. Je kunt ermee terug gaan naar 

de aquariumwinkel en vragen of je het kan ruilen. 


