
Algengroei 
 
Geschreven door: Jkurt 
 
Algengroei is één van de meest voorkomende problemen. 
De aanpak hangt af van welk soort algen je hebt. 
 
Oorzaken van algengroei: 
 
* Teveel of verkeerd licht 
* Slechte waterkwaliteit  
* Slechte of verkeerde filtering,  
* Te veel vissen 
* Geen of te weinig algeneters en bodemkuisers 
* Gebrekkig onderhoud 
 
Oplossing in eerste instantie bovenstaande punten aanpakken en desnoods met 
algenbestrijders de alg verwijderen 
 
Verlichting: 
 
Gebruik goede aquariumlampen, geef niet overdreven lang licht, een uur of 10 is 
voldoende, 12 uur vind ik het maximum. 
Zorg ervoor dat het aquarium niet teveel daglicht krijgt. 
 
Waterkwaliteit: 
 
Controleer de voornaamste waterwaardes zelf en stuur de waardes bij. Voor een normaal 
gezelschapsaquarium kan je best zorgen voor een pH tussen 6.5 en 7.5, een GH tussen 6 
en 16°, een KH tussen 2 en 5°. 
 
Als deze waardes ok zijn en je hebt toch nog algproblemen, breng dan wat water mee 
naar een aquariumwinkel en laat het testen op fosfaat en nitraat. Deze 2 waardes 
veroorzaken serieuze algenproblemen. 
Indien dit het geval zijn er specifieke filtermaterialen in huis om dit op te lossen. Best 
neem je dan ook de testers mee om het verder op te kunnen volgen. 
 
 
Filtering: 
 
Een goede filter werkt met verschillende soorten filtermaterialen: 
Mechanisch filtermateriaal zoals filterwatten, zorgt voor de snelle verwijdering van 
(zweef)vuil. Spoel dit regelmatig uit (mag met leidingwater). 
 
Chemisch filtermateriaal zoals actieve kool, zeolieten, filterharsen, deze gaan het water 
chemisch beïnvloeden door (schadelijke) stoffen te absorberen of om te wisselen voor 
niet schadelijke stoffen. De meeste van deze filtermaterialen gaan ook gedeeltelijk 
biologisch filteren. (af en toe uitspoelen met aquariumwater!) 
 
Biologisch filtermateriaal zoals substraten gaan het water op een biologische manier 
reinigen. Dit soort filtermateriaal is zeer poreus en biedt een groot hechtingsoppervlakte 
aan de bacteriën.  
 
Gebruik de filtermaterialen in deze volgorde. Eerst mechanisch om het ergste vuil te 
verwijderen, daarna chemisch en als laatste biologisch. 
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Te veel vissen: 
 
Veel mensen, zeker beginners zetten veel te veel vissen in hun bak. Dit zorgt voor een 
overbelasting van het systeem met alle gevolgen. Zorg dus voor een uitgebalanceerde 
hoeveelheid vissen en hou rekening met de maximale afmetingen van de vis. 
 
Algeneters en bodemkuisers: 
 
In ieder aquarium moeten voldoende algeneters en bodemkuisers zitten. Deze dragen bij 
tot het biologisch evenwicht van het aquarium. Als algeneters zijn vooral Otocinclussen, 
Ancistrussen e.d. zeer interessant. Als bodemkuisers worden vooral Corydorassen 
gebruikt. Zet deze vissen steeds in een groepje. Als aantal voor bv een bak van 200 liter 
zijn een 5 a 6 bodemkuisers en een 5 a 6 tal algeneters toch wel minimaal. 
 
Onderhoud: 
 
Aan ieder aquarium is werk. Veel mensen laten hun bak maar draaien en draaien, tot op 
den duur als onder het vuil zit en alleen nog een zware poetsactie helpt. 
Een aquarium moet je regelmatig onderhouden. Dat hoeft niet veel werk te zijn, maar 
regelmatig het glas poetsen, de bodem afhevelen en wat water verversen, de filter wat 
uitspoelen en klaar. 
 
 
Als je deze tips allemaal volgt zou je een algvrij en mooi aquarium moeten hebben. 
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