
Blauwalg: mijn ervaringen 
 
Geschreven door: Jos 
 
Onlangs had ik in twee bakken last van nogal wat blauwalg. Inmiddels gaat het de goede 
kant op. 
 
Hieronder beschrijf ik mijn ervaringen. Let wel: het zijn persoonlijke ervaringen die op 
geen enkele manier wetenschappelijk gefundeerd zijn. 

Misschien heeft u er juist daarom toch wat aan..  
 
Hoe herken je blauwalg? 
 
Dat is nogal makkelijk. Het is donkergroen van kleur, soms met een blauwachtige glans. 
Het hecht zich op planten, maar vaak ook op substraat (zand, grind) of ornamenten zoals 
kienhout, steen en slakkenhuizen. 
Het is een soort drab. 
Nog meer aan de kleur en aan de vorm herken je blauwalg aan de geur. Blauwalg stinkt! 
Merkwaardig genoeg heeft het een soort chemisch, verfachtig onaangenaam luchtje. 
 
 
Wat stimuleert blauwalg? 
 
* (teveel) direct zonlicht 
 
* te weinig waterverversing 
 
* 'vieze' (binnen)filters 
 
* teveel voeren (vooral levend & dierlijk voer) 
 
* weinig planten 
 
 
Hoe voorkom je blauwalg: 
 
* ververs regelmatig 
 
* houd je (binnen)filters bij 
 
* vermijd direct zonlicht dat in je bak valt 
 
* voer niet teveel 
 
Hoe bestrijd je blauwalg? 
 
* ververs gedurende bijvoorbeeld een week 15 a 20 % water per dag 
 
* zorg voor minder inval van direct zonlicht (ik heb bijvoorbeeld een zijkant tijdelijk 
afgeplakt met een vuilniszak) 
 
* voer minder, of voer tijdelijk voedsel dat het water minder belast: denk aan droogvoer 
en tabletten in plaat van levend voer en diepvries voer 
 
* voeg snelgroeiende echte waterplanten toe 
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Nog wat suggesties & opmerkingen:  
 
* ik heb gemerkt dat 'buikschuivende' vissen als corydoras, ancistrussen, L-nummers en 
andere meervallen positief bijdragen tot de bestrijding van blauwalg. Niet omdat ze het 
opeten (integendeel!) maar omdat ze over de bodem woelen, en zo voorkomen dat 
plakkaten blauwalg zich hechten aan het substraat. 
Er is trouwens geen enkele vis die blauwalg eet. 
 
* het valt mij op dat schaars beplante bakken veel gevoeliger zijn voor blauwalg dan rijk 
beplante bakken. Dit kan toeval zijn!, maar ik vermoed dat er een causaal verband 
bestaat. In mijn rijker beplante bakken is de blauwalg zo goed als kansloos (afkloppen!). 
 
* de ontwikkeling van blauwalg gaat vaak samen met een ander ongewenst verschijnsel: 
een kaamlaag op het water. Een kaamlaag is een enigszins vettige laag op de 
waterspiegel. 
Ook de combinatie blauwalg/kaamlaag kan een toevallige samenloop van 
omstandigheden zijn, maar ik vermoed wederom een verband. 
 
 

Tot zover mijn onwetenschappelijke artikel over blauwalg.  
 
Alle aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom, maar mijn voorkeur gaat uit naar 
persoonlijke ervaringen met de bestrijding van blauwalg. 
 
P.S. Met dank aan Keukenprins (KP). Dankzij een pb-wisseling met hem heb ik een en 
ander op een rijtje kunnen zetten. 
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