
    

Gefeliciteerd! 
Je staat op het punt een biologisch avontuur aan te gaan welke je terug zal voeren in de tijd van de dinosauriërs en welke je weken van plezier 

zal geven terwijl je je eigen levende waterwezens kweekt. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Inhoud waterwezens enveloppe 
- gebruiksaanwijzing 

- Triops baby voedsel en volwassene voedsel 

- Triops eitjes 

- Thermometer  sticker 

- pipet 

Benodigdheden 
- 1 liter bronwater (Bar le Duc) zonder prik (niet gedestileerd) 

- 1 bak van maximaal 0,5liter 

- 1 lamp van ca. 40 of 60 Watt (geen spaarlamp) 

- 1/8  theelepel geprakte wordel 

Stap 1 Alles gereedmaken 
- Je moet je Waterwezens laten groeien in een lage glazen bak/kom ( niet meer dan 0,5liter) 

- Plak de thermometer sticker op de bak. 

- Vul de bak met bronwater  

- * Gebruik alleen bronwater zonder prik. Geen kraanwater! *  

- Voeg de wortel toe aan het water. (dit bevorderd de kwaliteit van het water en levert voeding) 

- Plaats de bak op de vensterbank in veel daglicht. Daarna zet je een lamp (bijvoorbeeld een leeslamp) die warmte                                 

afgeeft dicht bij  de bak op ca. 25 cm afstand. Deze lamp zorgt voor warmte en voor licht. Laat deze de eerste 5 dagen 24 uur aan. 

- Zorg dat de temperatuur van het water 23 graden is. 

Stap 2 Uit laten komen en voeden 
- De eitjes kunnen pas toegevoegd worden aan het water als de watertemperatuur 23 graden is. 

- Vouw een papiertje (a4) en strooi ca. 15 a 20 eitjes op het papiertje, via de vouw in het papier kun je de eitjes toe voegen aan het 

water. Bewaar de rest van de eitjes voor een volgende keer. Gewoonlijk worden er 1 tot 3 Triops volwassen. 

- Laat de bak met water met rust, niet roeren of bewegen. 

- De eieren hebben de gewoonte om aan de zijkant te blijven plakken naarmate er water verdampt. Gebruik de pipet om de eitjes 

vanaf de zijkant te spoelen met een beetje water uit de bak. 

- De eitjes kunnen uitkomen vanaf 20 uur, maar het kan ook 5 dagen duren.  (Goed kijken, want ze zijn in het begin bijna niet te zien 

met het blote oog). Wanneer je wat ziet bewegen moet je gelijk gaan voeden. 

- Voeding  

Open het  zakje baby voeding en doe een klein beetje poeder in een dop van een frisdrank fles. Voeg hieraan toe een klein beetje 

bronwater en roer dit goed, het water moet middelgroen kleuren. Vul de pipet met het groene water en druppel 1 of 2 druppels 

direct in de buurt van  elke baby triops. Herhaal dit voor de komende 3 dagen ca 3x per dag. Vanaf de 4
e
 dag 2x per dag. 

Het groene water wat na de voeding over is niet bewaren. Voor iedere voeding nieuw aanmaken. 

Op de 3
e
  en 4

e
  dag voorzichtig met de pipet wat extra bronwater toevoegen aan de bak. 

Vanaf de 4
e
 dag kun je voorzichtig met het pipetje de vuiligheid die op de bodem ligt uit de bak zuigen. Kijk goed of je niet de Triops 

mee zuigt! Laat de wortel erin. 

- Dag 5-7 geef de Triops s’morgens baby voeding en s’avonds volwassen Triops voeding (Triops Food). Het volwassen voedsel geef je 

op de volgende manier; tussen 2 lepels maak je 2 korrels  plat zodat er een fijn poeder ontstaat en voeg dit toe aan de bak. Kijk goed 

of alle voedsel wordt opgegeten, als dit niet het geval is, dan de volgende keer minder geven. Als alles snel is opgegeten kun je nog 

een korrel vermalen en aan de bak toevoegen. 

- Vanaf dag 8 alleen nog volwassene voedsel. Vuiligheid in het water verwijderen met de pipet. 

- Dag 10, als de Triops groter groeien kun je ze ook overzetten in een groter bak 1 tot 10 liter. Maak de nieuwe bak schoon met 

bronwater en vul deze met bronwater. Vul speelzand toe voor op de bodem. Laat dit een paar uur staan en zorg dat het water in de 

nieuwe bak dezelfde temperatuur heeft als het water waar ze nu nog in zitten. Giet nu langzaam met tussenpozen van 5 minuten 

een beetje water vanuit de oude bak in de nieuwe bak, zorg dat als laatste de Triops mee gaan. Gooi de oude wortel weg en doe een 

nieuw stukje wortel in de nieuwe bak. Was je handen na aanraking met water. 

 

Belangrijk: 
De waterwezen kunnen uitkomen tussen de 20 uur en 5 dagen. Als eenmaal de eieren in de bak zitten zorg er dan voor dat de bak niet meer 

verplaatst wordt. De levensverwachting ligt gemiddeld tussen de 20 en de 80 dagen. Als de waterwezens groter worden kun je ze overzetten in 

een grotere bak of in een aquarium. 

Was je handen na aanraking water en het voeren. 

 

De Waterwezens zullen niet uitkomen als      

- Je kraanwater gebruikt     

- De watertemperatuur lager is dan 23 graden 

- Er onvoldoende licht is. 

- Het water vervuild raakt. 

 

TIPS 

- Plaats de tank in daglicht in combinatie met kunstlicht 

- Ze lusten ook wortel 

- Geef geen vissenvoer 

- Zand op de bodem vinden ze lekker om in te graven. 

- Geef niet te veel eten. 

- Gebruik alleen bronwater (zonder prik) 

- Was je handen nadat je aan het water hebt gezeten, en na het voeren 

- De watertemperatuur is zeer belangrijk (23 graden) 

- Kijk voor meer informatie op de website www.waterwezens.nl 

 

Vanaf 3 jaar onder begeleiding volwassenen, en 

vanaf 8 jaar zelfstandig. 

 

Heel soms komen de eitjes bij de 1
e
 

aanraking met water niet uit. Dan kun je de 

eitjes uit het water zeven en twee weken te 

drogen leggen. Hierna kun je het nogmaals 

proberen. 

 


