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Intro
Heel veel aquarianen krijgen vroeg of laat te maken met bruinalg in hun aquarium. Behalve dat het er 
niet uit ziet heeft het ook nadelen voor ons ecosysteem (onze aquarium-leefomgeving). Dit artikel is een 
samenvatting van de video die ik gemaakt heb, de video kan je vinden op xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

Wat is bruinalg?
Bruinalgen zijn eigenlijk diatomen, eencellige organismen die in hele grote aantallen aanwezig zijn op onze 
planeet. Ze zorgen daarbij voor maar liefst 20% van de totale productie van zuurstof op onze planeet en 
nemen de gigantische hoeveelheid van maar liefst 6,7 biljoen ton silicium. Wat eveneens ook opmerkelijk is, 
is het feit dat ze een urea cyclus hebben, wat dieren ook hebben, dit is een proces waarin ammonia omgezet 
worden naar urea. Wordt straks wel nog duidelijk waarom ik dit zeg....

Hoe zien bruinalgen er uit?
Het belangrijkste is te weten dat bruinalgen in ons aquarium overal 
kunnen voorkomen. Zowel op planten, op je bodem, je ramen als 
op je decoratie en ook ons filter.... Het is een zachte dunne laag 
op deze oppervlakken die je gemakkelijk kan verwijderen met de 
hand, sponsjes, filterwatten en dergelijke meer. Het voelt licht 
vettig aan door de zachte structuur.

Bruinalg
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Wat zijn de gevolgen voor je aquarium?
Laat ons beginnen met onszelf. Wij vinden het uiteraard absoluut niet mooi. Onze ramen raken bedekt 
waardoor we er constant zitten op te kijken, onze planten zijn niet meer mooi groen of rood. Onze decoratie 
ziet er vies en smerig uit enzovoort. Maar naast de optische nadelen die bruinalg heeft, heeft het ook invloed 
op ons ecosysteem... en nu wordt het iets ingewikkelder... Bruinalg heeft op onze waterkwaliteit eigenlijk niet 
echt nadelen, voor onze vissen kan het voer zijn, maar voor onze planten is het nefast. Als de bladeren van de 
planten bedekt zijn met bruinalg, dan kunnen ze niet veel licht meer ontvangen en kan de fotosynthese van 
onze planten sterk verminderd worden, wat stagnerende plantengroei of zelfs het afsterven van onze planten 
als logisch gevolg zal hebben. 
Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat bruinalgen silicaat gaan opnemen, wat we zouden kunnen aanzien als 
positief. Maar dat silicaat gaan ze gaan verwerken en via ammonia naar urea in ons water uitscheiden. Ze 
voorzien ook in zuurstof. Dus naar het ecosysteem heeft het een aantal positieve punten, maar zeker en 
vast ook negatieve punten. Optisch gezien, behalve dan sommige liefhebbers van een zo natuurlijk mogelijk 
ogend aquarium, heeft het alleen maar nadelen.

Oorzaken van bruinalg
Over de oorzaken van bruinalg zijn er best wel wat discussies, maar in grote lijnen is nagenoeg iedereen 
het er over eens: bruinalg duidt op onbalans en een te hoge vervuilingsgraad van jouw aquariumwater. De 
onbalans kan zijn oorzaak vinden in onderstaande punten.

Vervuilde bodem
Een vervuilde bodem zorgt er voor dat de waterkwaliteit niet optimaal is. ons filter moet harder zijn best 
doen om het water op punt te krijgen, maar laten we vooral ook niet vergeten dat onze bodem één groot 

bacterieoppervlak is. Als dat bacterieoppervlak door vuil 
afgesloten wordt van ons aquariumwater, verliezen we een 
belangrijke partner in filtering van ons aquariumwater. Je 
bodem op tijd en stond reinigen door het afhevelen van vuil 
is van essentieel belang in de strijd tegen bruinalg en andere 
onheil in ons aquarium.

Slecht functionerend of vervuild 
biologisch filter

Net als bij een vervuilde bodem geldt bij ons filter dat vervuiling de grootste boosdoener is bij onheil in ons 
aquarium. Geregeld jouw filter gaan schoonmaken, met aquariumwater of leidingwater (ik zeg het laatste 
erbij omdat daar discussies over bestaan) is zeker geen overbodige luxe willen we ons aquarium en ons 
ecosysteem in topconditie houden. Niet alleen zal door vervuiling het biologisch oppervlak vervuild raken en 
bijgevolg de filtercapaciteit van onze nitrificerende bacteriën afnemen, ook zal de doorstroomcapaciteit van 
ons filter verminderen. Die minder stroming zorgt voor het volgende puntje:

Te weinig zuurstof aanwezig en/of onvoldoende circulatie van 
die zuurstof in het aquarium 
Een slechte doorstroming van ons filter, onvoldoende doorstroming van ons filter, te weinig circulatie door 
middel van stromingspompen en dergelijke meer zullen er voor zorgen dat er een zuurstofgebrek plaatsvindt 
in ons aquarium. Dit kan op zijn beurt leiden tot het ontstaan van bruinalg. Diatomen gaan zelf zuurstof 
produceren, de natuur houdt zichzelf zo veel als mogelijk in stand, bijgevolg zal de natuur zelf zorgen voor 
een aangroei van diatomen/bruinalg teneinde dat zuurstoftekort op te vangen.
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Teveel voedingsstoffen aanwezig in het aquariumwater
Een overschot aan voedingsstoffen in ons aquarium zal zonder enige twijfel leiden tot het ontstaan van 
alg (in het algemeen) maar ook voor bruinalg. Teveel voedingsstoffen kunnen zowel een overdaad aan 
plantenvoeding zijn, maar ze kunnen ook voorkomen in onderstaande vormen.

Teveel nitraat
Een te hoog nitraatgehalte kan er voor zorgen dat bruinalg zich sneller kan gaan vermenigvuldigen. De 
voeding is er, andere factoren die nadelig (en dus voordelig voor de alg) zijn er en bijgevolg hebben we het 
perfecte kweekmilieu voor de diatomen. Gevolg is een snelle vermeerdering van de bruinalg (en ook andere 
algen).

Ammonia aanwezig in het aquarium
Naast een teveel aan nitraten zullen ammonia ook een rol spelen in het stimuleren van bruinalg, want 
uiteindelijk zijn ammonia ook een voedingsbron. Ammonia (verzamelterm voor ammonium en ammoniak) 
zullen wij in ons aquarium vooral vinden in een opstartfase. Dit zal ineens ook de grootste verklaring zijn 
waarom bruinalg vaak voor komt in aquaria die net aan het opstarten of indraaien zijn. Een indraaiend 
aquarium kan last hebben van bruinalg die gewoon als vanzelf verdwijnt wanneer het aquariumfilter eenmaal 
gerijpt is. ALs dat het geval is, dan ben je vrij zeker dat jouw bruinalg zijn oorzaak kende in een overschot aan 
ammoniak of overschot aan ammonium.

Te weinig licht.
 Deze is er eentje waar niet vaak aan gedacht wordt. Je kan dit prima zelf gaan testen door bijvoorbeeld een 
klein aquarium in een weinig lichtrijke omgeving te zetten, gevuld met aquariumwater. Binnen de kortste 
keren zal je de bruinalg zien komen. Neem je datzelfde aquarium dan vast, zet je die zonder er verder aan te 
komen op een lichtrijke plaats, dan zal je zien dat binnen de kortste keren de bruinalg weg is. Oké, die zal in 
dat geval vervangen worden door andere algen, maar de bruinalg zal verdwijnen.
Helaas bestaan ook hier onduidelijkheden over. Als je iemand wijst op het feit dat bruinalg zijn oorzaak 
kan vinden in een tekort aan licht, krijg je bijna automatisch het antwoord “nochtans branden mijn lampen 
-bijvoorbeeld- 8 uur per dag”. Een tekort aan licht hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat er een te 
weinig lange periode belicht wordt. Het kan even goed zijn dat de periode wel lang genoeg is, maar dat de 
lichtintensiteit (lichtsterkte) gewoon veel te laag ligt.

Teveel silicaat
Over deze bestaan verschillende meningen. De ene beweert dat silicaat niets te maken heeft met bruinalg, of 
weinig, de andere beweert bij hoog en bij laag dat silicaat de enige oorzaak is. Ik denk (persoonlijke mening) 
dat de waarheid ergens in het midden ligt. Silicaat is silicium met een extra zuurstofatoom erbij. Silicium, 
zoals we in het begin hebben gelezen, is de belangrijkste voedingsbron voor diatomen. Wanneer we dus 
een overschot aan silicaat hebben, is de kans groot dat we een overschot aan silicium hebben en dat is dus 
eveneens een belangrijk element in het ideale kweekmilieu van onze bruinalg. Vanuit die redenering heb ik al 
meermaals mensen geholpen met hun bruinalg probleem waar de enige ingreep die ze dienden te doen, het 
verminderen of verwijderen van silicaat was. 
Het verminderen (of elimineren) van silicaat was bij veel mensen reeds de enige ingreep die nodig was om 
hun bruinalg voor eeuwig uit hun aquarium weg te krijgen
Silicaat testkits kan je kopen in de winkel, echter.... ALs je bijvoorbeeld gaat kijken naar 2 grote spelers op de 
markt (Sera en JBL) dan merk je al snel (als je aandachtig genoeg bent) dat sera een testkit op de markt heeft 
die SiO3 meet en de testkit van JBL meet SiO2
Onmiddellijk rijst dan natuurlijk de vraag: welke moeten we hebben en wat is het verschil. Wel, in mijn ogen 
is dat ene zuurstofatoom verschil niet iets waar wij ons in dit geval moeten druk om maken. Er is wel degelijk 
een verschil tussen beide, echter zullen beide testkits ons duidelijk maken of er een OVERSCHOT is en 
eigenlijk is dat het enige wat wij als aquarianen moeten weten. 
Dus welke set je koopt, maakt op zich weinig uit, zolang je maak kan testen of er een teveel is of niet.
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Hoe bruinalg oplossen?
Eigenlijk is eliminatie van één of meerdere van de oorzaken vaak de oplossing. Soms moet je meerdere van 
de oorzaken aanpakken, soms is het voldoende net die ene oorzaak te vinden en die aan te pakken. Maar 
de dingen die je kan proberen te doen (en hoe meer tegelijk je er doet hoe zekerder je bent dat je heel snel 
komaf maakt met bruinalg) zijn:
• Doe onderhoud aan je filtering, geregeld, grondig en consequent
• Doe onderhoud aan jouw aquarium door te zorgen dat planten gesnoeid zijn, dode plantenresten 
verwijderd, je bodem afgeheveld en andere vervuilende factoren zijn weg genomen.
• Verwijder zo veel als mogelijk manueel de bruinalg en hevel die achteraf weg (zodat die dan weer 
niet vervuiling gaan veroorzaken)
• Doe meer waterwissels, maar let echter op (zie volgende alinea)
• Zorg dat er voldoende licht aanwezig is. Ga stelselmatig het licht in je aquarium gaan 
opschroeven. Wanneer de bruinalg verdwijnt, maar groene algen komen in de plaats, dan zit je net 
te ver, schroef lichtjes terug.
• Zorg voor meer zuurstof in je water
• en daaraan gekoppeld zorg dat die zuurstof ook netjes verdeeld raakt in je aquarium
• Hoewel ik absoluut geen voorstander ben van het inschakelen van dieren louter om een bepaalde 
functie te hebben in jouw aquarium, zou het eventueel kunnen zijn, als die dieren passen in jou 
ecosysteem, dat je bijvoorbeeld otocinclus of slakken kan gaan toevoegen aan jouw aquarium om te 
helpen de bruinalg aan te pakken. Nogmaals, ik ben hier niet echt een voorstander van

Silicaat
Silicaat kan (en vermoedelijk zal) een oorzaak spelen in 
jouw bruinalg probleem. Pak dat silicaat aan. Hierboven 
bij “hoe bruinalg oplossen” hoort ook: doe extra 
waterwissels om die overshotten aan voedingsstoffen 
weg te krijgen en zo de bruinal aan te pakken. Het is 
echter compleet zinloos om net meer waterwissels te 
doen als het water waarmee je ververst al silicaat bevat. 
Als jouw kraanwater of ververswater silicaat bevat, dan 
is het dweilen met de kraan open. 
Enige oplossing in dat geval kan zijn silicaathars ofwel 
vertrekken vanuit osmosewater (ontdaan van silicaat 
dan, want dat is niet standaard) ofwel kation-anion 
water. 
Hou er ook rekening mee dat het zou kunnen zijn dat jouw bodembedekking silicaat afgeeft, dus een 
verkeerde keuze aan bodembedekking kan eveneens zorgen voor een overdaad aan silicaat en bijgevolg 
bruinalg.

Dit artikel werd geschreven door Dominique Maes, Aquarium Sunshine’s Valley. Verspreiding van het 
document is toegestaan maar enkel zijn zijn geheel, inclusief deze opmerking, de voetnoten, het gehele 
artikel, de verwijzing naar de youtube pagina en dergelijke meer. 
Jullie kunnen mij een plezier doen door te klikken op onderstaand DEZE LINK en zich te abonneren op mijn 
YouTube kanaal.


