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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 
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Beste MAK-kers. 

De tijd gaat snel. We zijn zo al aan de vierde maand van het jaar bezig.  

Het lijkt wel gisteren dat het nieuwjaar was, wat vliegt de tijd.  

Voor onze clubreis kan je nog inschrijven, dit liefst zo vlug mogelijk.  

Zoals besproken tijdens de vergaderingen geef ik hier nog eens wat uitleg 
over. 

Clubreis naar PAIRI DAIZA 

Ledenprijs, wie is lid = alle personen wonende onder het dak van diegene die 
betaalde.  

Ledenprijs  kinderen – 12 en niet leden kinderen – 12 jarigen is 25 €, voor die 

prijs heb je het vervoer van en naar het pretpark met inkom. 

Ledenprijs  voor + 12 jarigen en volwassenen en 60 + is 28 €, voor die prijs heb 

je het vervoer van en naar het pretpark met inkom. 

Niet ledenprijs + 12jarigen en volwassenen en 60 + is 38 €, voor die prijs heb je 

het vervoer van en naar het pretpark met inkom. 

Je merkt dat we een serieuze inspanning doen voor onze leden, als je weet dat 

je normaal ter plaatse een toegang betaald van 29 € voor -12 jarigen, 34 € voor 

– 60 jarigen of 32 € voor + 60 jarigen.  

Dan moet je nog ter plaatse geraken en terug. De rekening is snel gemaakt, 
toch! 

Inschrijven rechtstreeks bij Wannes of bij andere bestuursleden kan.  

Te lang wachten of treuzelen, dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. 

Deze maand hebben we zoals bijna alle maanden een gastspreken, Guido Lur-
quin.  

Hij neemt ons mee naar  plaatsen die best wel een bezoekje waard zijn. 

Wat het programma volgende maand nog bied kan u verder in de nieuwsbrief 
lezen.   

 

Tot volgende vergadering. 

Georges 



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 
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Schaliënhoevedreef 1A – 2800    Mechelen               015/20.65.65                  Email: info@gvknv.be 

Antwerpsesteenweg 3,              

2800 Mechelen  015 21 62 50  

 Café Stad Antwerpen Bij Eddyke  

https://www.opcafegaan.be/zoeken?q=Antwerpsesteenweg&near=Mechelen
https://www.opcafegaan.be/mechelen
tel:015216250
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datum maand soort vergadering onderwerp 

di 10 april ledenvergadering Bodembedekking in het aquarium                          Raymond 

di 24 april ledenvergadering De natuur van de fjorden, meren en ander Zweeds schoon                                                                       
Guido Lurquin. 

          

di 08 mei ledenvergadering Aquariumplanten uit het Aziatisch continent             Eugene 

di 22 mei ledenvergadering Voedseldieren                                                      Marcel Wuyts 

          

di 12 juni ledenvergadering Beplanten van een aquarium                                   Robert 

di 26 juni ledenvergadering Vergeten juweeltjes                                       Glen Colombier 

          

    juli geen vergaderingen verlofperiode 

    augustus geen vergaderingen verlofperiode 

PROGRAMMA 2018 / 2 

PAIRI DAIZA 
Pairi Daiza neemt deel aan meer dan 30 pro-

gramma’s 

voor de bescherming van de meest bedreigde 

dierenter wereld.  

Dit jaar worden er in de loop van het 

seizoen heel wat nieuwe bedreigde soorten 

verwacht: 

Gouden leeuwaapjes 

Een Javaans luipaard 

Zwartpuntrifhaaien 

Pairi Daiza, dat zijn elk jaar 

tientallen nieuwe jongen, 

het ene nog schattiger dan 

het andere. Dit jaar maken 

onder andere de speelse 

orang-oetan Berani, het 

prachtige olifantje Ta Wan, 

de zeehonden Stitch en Bonie 

en een heleboel anderen 

hun opwachting.  

En niet te vergeten Tian Bao, het 

eerste pandajong dat in België 

geboren werd. 
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Van alle toevoegingen die we tegenwoordig in het aqua-
rium doen wil ik er deze keer eentje uitlichten: ijzer. 

Het toevoegen van ijzer heeft een aantal voordelen. Ten eerste kunnen bepaalde macro-
algen sneller groeien en er donkerder, mooier groen uitzien als er ijzer aan het aquarium 
wordt toegevoegd. Macroalgen zijn algen die met het blote oog zichtbaar zijn, kleinere 
algen die alleen met de microscoop te zien zijn heten microalgen. Bovenop dit estheti-
sche voordeel, zorgt deze toegenomen groei ervoor dat de macroalgen een beter nutri-
ënt export systeem zijn. Een ander voordeel is dat snel groeiende macrolagen beter con-
curreren met microalgen, die vaak een bron van frustratie zijn voor aquarianen. 

Ten tweede is men er van overtuigd dat ijzer belangrijk is voor groen kleuring van SPS 
steenkoralen. Helaas heb ik geen documentatie kunnen vinden hoe dit biologisch werkt. 
Er zijn natuurlijk diverse factoren die belangrijk zijn voor het in stand houden van de 
mooie kleuren van vele SPS koralen. De soort en hoeveelheid licht, de pH, de alkaliniteit, 
de hoeveelheid nutriënten, sporenelementen (ook ijzer), bacteriën en aminozuren 
zijn allemaal belangrijke factoren voor de kleuring van de koralen. Aan deze factoren 
moet allemaal voldaan worden, als er eentje niet klopt zullen de kleuren niet optimaal 
zijn. 

Wat betreft de invloed van licht op kleuren van koralen hebben Dana Riddle 1,2)  en Ken 
S. Feldman 3) een aantal artikelen in Advancedaquarist.com geschreven. Ik zal me hier 
beperken tot de invloed van ijzer in het zeeaquarium.4,5)

 

Ik zal eerst aangeven waar ijzer biologisch gezien voor gebruikt wordt en dan wat ideeën 
geven hoe je het in aquarium kan gebruiken. 

IJzer biologisch gezien 

Alle levende wezens hebben ijzer nodig. Sommige krijgen het met voedsel binnen, ande-
ren door opgelost ijzer te absorberen. In vele natuurlijke omgevingen, variërend van de-
len van de oceaan tot het menselijk lichaam, kan ijzertekort de reden zijn dat de groei 
stagneert, ijzer is dan de beperkende factor in het voedsel. Het feit dat de meeste orga-
nismes slimme methoden hebben ontwikkeld om ijzer uit hun omgeving te halen geeft 
wel aan dat ijzer erg belangrijk voor ze is. Maar waarom? 

IJzer toevoegen in het zeewateraquarium 



Er zijn vele andere toepassingen van ijzer in het biologische systeem, en vele worden uit-
gevoerd door organismen die over het algemeen geen voedsel zoals algen consumeren. 
Het zijn deze organismen die gevoelig zijn voor ijzer tekorten in het water. Waar gebrui-
ken deze organismen ijzer voor? 

IJzer komt in twee ion vormen voor, Fe++ en Fe+++. Dit komt bij niet veel metalen voor, 
en daarom kunnen organismen ijzer gebruiken op een manier die niet mogelijk is bij an-
dere metalen.IJzer wordt daarom in feite door alle organismen in heel veel proteïnen en 
andere typen organische moleculen gebruikt. Veel van deze toepassingen maken gebruik 
van de heen of teruggaande redox reactie tussen de twee vormen van ijzer:  

Fe++   <- e- +Fe+++ 
 

Belangrijke reacties waar dit voorkomt zijn fotosynthese en ademhaling. 

IJzer in fotosynthetische organismen. 

Zoals gezegd, is ijzer heel belangrijk voor fotosynthese en dit is op zijn minst verantwoor-
delijk voor de grote behoefte aan ijzer bij fytoplankton en macroalgen. Fotosynthese 
scheid in principe koolstof dioxide (CO2) in koolstof (in de vorm van organisch materiaal) 
en zuurstof (O2) zoals te zien in onderstaande vergelijking: 

6CO2 + 6H2O à  C6H12O6 (glucose) + 6O2 

 

 

 

 

Een van de bevindingen van deze studies is het verband met fosfor. De ideale oplossing 
verhouding van ijzer tot fosfor is tussen 1:100 en 1:1250 voor fytoplankton in de kustwa-
teren.  

In de meeste oceanen, wordt de groei van fytoplankton beperkt door stikstofbronnen 
(nitraten). In sommige plaatsen, echter, waar genoeg stikstof, fosfor, en silica 
(diatomeeën) is, wordt de groei van fytoplankton naar men aanneemt beperkt door de 
beschikbaarheid van ijzer. Experimenten in de oceaan hebben aangetoond dat de groei 
kan worden versneld door het toevoegen van ijzer. Tevens hebben experimenten in de 
oceaan aangetoond er vooral groei van diatomeeën, cyanobacteriën en dinoflagellaten 
optreed. 

IJzer in de oceaan is voornamelijk ijzer (III) (Fe 3+), omdat alle Fe 2+ dat gevormd door 
zuurstof en andere oxiderende stoffen teruggeoxideerd wordt tot Fe 3+. De ijzer concen-
tratie varieert behoorlijk per locatie en diepte, en wordt aan de oppervlakte minder door 
opname van organismen. Typische oppervlakte concentraties zijn in de orde van 
0.000006 ppm. Als ze niet gebonden zijn aan een organisch molecuul, bestaat ijzer in 
zeewater vooral als opgelost Fe(OH)3. IJzer (III) is behoorlijk onoplosbaar in zeewater bij 
pH 8.2 vanwege de vorming van ijzeroxides (roest) in verschillende vormen. In feite, is 
het een van de slechtst oplosbare kationen in zeewater. Dus, een grote hoeveelheid on-
gebonden ijzer een aquarium gooien zal alleen maar op de bodem neerslaan. 

IJzer in de oceaan 

Dit proces is lang en gecompliceerd, maar eenvoudig gezegd, moeten er elektronen van 
de zuurstof atomen in CO2 verhuizen naar de koolstof elektronen van het CO2, om zuur-
stof en organische moleculen te vormen. Het is ijzer dat er gedeeltelijk voor zorgt dat dit 
proces mogelijk is. 
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IJzer in aquaria: heeft toevoegen zin? 

Als ijzer een beperkende voedingstof kan zijn in de oceaan als er voldoende stikstof en 
fosfor aanwezig is, dan lijkt het logisch dat ook voor onze aquaria geldt, waar stikstof en 
fosfor in vele mate meer aanwezig is dan in de oceaan. Er is weinig bekend over ijzer 
gehaltes in aquaria, En als er al een totaal ijzergehalte bekend zou zijn, dan kan men 
nog misleid zijn als het ijzer niet in een biologisch beschikbare vorm aanwezig is (zoals 
in anorganische deeltjes of sterk gecheleerde organische moleculen. 

Het schijnt dat veel van de organische moleculen die ijzer binden in de natuur en in het 
aquarium aangemaakt worden. Als deze het ijzer te sterk binden, cheleren, is het ijzer 
niet biologisch beschikbaar. Het lijkt erop dat het dus zeer belangrijk hoe het ijzer ge-
bonden is. De totaal hoeveelheid ijzer die we meten met testsetjes of ICP is dus waar-
schijnlijk niet zo relevant, omdat we eigenlijk geen idee hebben hoeveel van het ijzer bi-
ologisch beschikbaar is. Bij ijzer is er dus geen direct verband tussen concentratie en ef-

Sommige publicaties wijzen erop dat cyanobacteriën ook in situaties met weinig ijzer 
goed gedijen. Dit zou o.a komen omdat ze stoffen maken die ijzer (in water) goed bin-
den. Dit geeft ze een competitief voordeel t.o.v. andere organismes die ook ijzer nodig 
hebben. Andere publicaties spreken dit echter weer tegen, ze zien geen verandering in 
groei van de cyanobacteriën als de ijzerconcentratie verhoogd wordt. Het is voor aquari-
anen echter wel verstandig hier op te letten en de ijzertoevoeging te stoppen als je cya-
nobacteriën (rode flap) ziet opkomen. 

Omdat het voedsel wat we in het aquarium doen grote hoeveelheden ijzer bevatten, hoe 
is het dan mogelijk dat het water te weinig ijzer kan bevatten? Er zijn verschillende mo-
gelijk belangrijke export mechanismes denkbaar voor aquaria. IJzer wat gebonden is aan 
organische moleculen kan afhankelijk van de aard van het organische molecuul snel 
worden afgeschuimd. IJzer wordt in het aquarium ook door veel organismen opgeno-
men. Ook kan het ijzer in het water soms gewoonweg niet biologisch beschikbaar zijn 
omdat het te sterk gebonden is aan bepaalde organische moleculen.Ten slotte kan ijzer 
ook gewoon neerslaan in het aquarium omdat de pH te hoog is (bv. bij kalkwater toe-
voegen). 

IJzer in aquaria: Wanneer is toevoegen nuttig? 

Het is zeker niet altijd nuttig ijzer toe te voegen. Bv. in een aquarium zonder macroal-
gen, zodat je geen opname hebt van stikstof en fosfor kan ijzer toevoeging een bestaand 
microalgen probleem versterken. Het kan ook de balans doen omslaan naar een microal-
gen probleem als ijzer de beperkende factor was voor de groei van microalgen. In deze 
gevallen is het beter geen ijzer toe te voegen of op tijd te stoppen met toevoegen als de 
groei van microalgen toeneemt. 

Het kan nuttig zijn ijzer toe te voegen als je voldoende macroalgen in je systeem hebt 
(aquarium of sump) met of zonder microalgen probleem. De macroalgen laat je dan zo 
snel groeien dat zij het nutriënt (stikstof, fosfor) gehalte laten dalen. Het laten groeien 
van macroalgen is in feite een van de beste manieren om fosfaten uit je aquarium te 
verwijderen. 

Geschreven door Rien van Zwienen  
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Georges DE ROECK                              Voorzitter 

Stenenmolenstraat 174                      Inbinden Aquariumwereld 

B-2800 MECHELEN                               Buitenlandse tijdschriften 

0479 890959                                         Reserve projectie 

 Planten vissen                                   

 Cultuurraad 

Raymond MERCKX Diepvries 

Steenbergstraat 19a Tombola 

B-1982 Elewijt  FAK-afgevaardigde 

Eugene CAUTAERT Secretaris 

Dalenborchstraat 12/2 Ondervoorzitter 

B-2800 MECHELEN                               Redactie 

0498 490493                                         Verzending nieuwsbrief                                                                         

 Projectie 

Johan DE BEIL Schatbewaarder.          

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN Afgevaardigde cultuurraad 

015/  55 31 24 Magazijn  

MAK BESTUUR 

Olivier CAUWENBERGHS  

Motstraat 82 Cafetaria 

B-2800 Mechelen   

0478/73 50 96  

Aimé BIJNENS Erevoorzitter 

Robert van den Bosch   Bibliotheek                            

Kraaistraat 33   Reserve cafetaria 

B-2800 Mechelen   Zaalmeester 

015/21 02 88     FAK afgevaardigde 
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CLUBREIS PAIRI DAIZA 
ZONDAG 17 JUNI 

VERTREK aan ons lokaal om 9 uur stipt. 

Ledenprijs 
Volwassenen / kinderen vanaf 12 jaar: 28 € 
Kinderen tot 11 jaar: 25 €  
 
Niet ledenprijs 
Volwassenen / kinderen vanaf 12 jaar: 38 € 

Kinderen tot 11 jaar: 25 €  
VERTREK in pretpark om 17 uur stipt. 

 
INSCHRIJVINGEN ZO SNEL MOGELIJK                          Onder voorbehoud van voldoende deelnemers!!!! 

Inschrijvingen op naam van: _________________________________ Lid nr.: AO3 _____ 

Aantal volwassenen/kinderen vanaf 12 j …..  x 28 € (leden)     = ………..€ 

Aantal kinderen (tot 11 j)   …..  x  25 €              =.………..€ 

Aantal volwassenen/kinderen vanaf 12j …..  x  38 € (geen lid) = ………..€ 

             TE BETALEN:         ________ € 

BETALING CASH                OF            VIA REKENING    BE35 6526 4029 2537  
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