
Waarom en op welke manier maken wij zelf een achterwand. 
 
 
Waarom? 
Tja dat is een korte vraag, maar met een lange uitleg. 
Waarom ik deze zelf gemaakt hebt? Om de simpele reden dat ik een buitenmaat van aquarium 
heb. 
 

 
 
In zijn vorig leven was het een zelfgemaakt zeeaquarium en de maten zijn 130cm lengte x 
80cm diepte(of breedte) x 60cm waterhoogte. 
Nu is hij een zoetwateraquarium geworden. 
Kwam nog bij dat ik een stuk oever wilde maken waaruit kienwortelhout uitkwam. 
Het probleem bij mij situeerde ook dat ik een overloop naar de externe bioloog heb die 20cm 
in het vierkant is en deze is gemaakt in de rechterachterhoek, 
en dat het zijaanzicht van de rechterkant volledig en aan de linkerzijde hij 60cm toe is. 
Dus om hier een achterwand in te maken die eventueel in een fabriek is gemaakt is geen 
sinecure. 
Omdat ik ook graag wat knutsel en beroepshalve veel met epoxy werk was het een kleintje 
om deze zelf proberen te maken en dan in eigen stijl. 
Dus een wand maken die de lengte van 270cm bereikte met daarbovenop nog de overloop 
wegwerken was voor mij dan een serieuze uitdaging. 
Ik wil hier ook nog de andere voordelen en nadelen neerpennen om hem zelf te maken. 
 
Voordelen: 
-Kan je maken zoals je zelf wenst ivm. het uiterlijk, dus een goede planning is wel 
onontbeerlijk. 
-heb je een unieke achterwand zoals er geen twee zijn. 
-kan je materiaal gebruiken naar wens. 



-de prijs, je zal als ik alles opgesomd heb ivm. het materiaal zien dat het geen dure was, je 
kan hem zo duur maken als je zelf wilt, mijne heeft ongeveer een 80 euro gekost. 
 
Nadelen: 
-de tijd die je moet uittrekken ivm. allerlei droogtijden, het kan toch wel enkele weken duren.- 
de aquarium moet een paar keer uitgeloogd worden (Het verwijderen van giftige stoffen door 
de bak vol water te doen, een pomp erop zodat het water circuleert en de giftige gassen 
verdwijnen in de lucht, hierdoor komen ook giftige stoffen van het materiaal(achterwand)af en 
daarom dat ik praat van minstens enkele keren het volledig water te vernieuwen. 
-Men moet soms met producten werken die men niet gewoon is, en in sommige gevallen 
gevaarlijk kunnen zijn. 
 
 
Met wat hij gemaakt is. 
 
Ik zal eerst het materiaal opsommen dat hiervoor gediend heeft en dat men in mijn geval 
nodig had. 
piepschuimplaten(isomo) 
4x platen van 100x50x5 
2x platen van 100x50x2 
2x spuitbussen pur. 
2x siliconen tec7 met siliconenspuit. 
1x Papieren tape van 5cm breed(breedte speelt niet echt een rol) 
1x stanleymesje en in mijn geval een broodmes. 
1x kruisschroevendraaier 
2x2.5 kg tegellijm 
1x1 liter donker bruine latex verf (maakt niet uit welk merk, mag het goedkoopste zijn) 
2x0.5 liter epoxy met technische fiche erbij. 
Een paar goedkope verfborstels met stug haar, goedkoopste dat je kan vinden. 
Een stofzuiger 
En een paar lompen(vodden) 
Dit materiaal had ik eerst allemaal bijeen gezocht, zodat ik niet teveel tijd nodig had als ik iets 
wilde gebruiken. 
Zoals je kan zien heb ik twee halve liters epoxy genomen en niet 1 liter. 
Dit heb ik gedaan omdat wij thuis geen keukenweegschaal hebben en op deze manier enkel 
een halve liter moest maken per laag. 
Zodoende kon ik niets mispeuteren ivm. de samenstelling(epoxy + verharder) het was gewoon 
twee hele potjes bij elkaar doen en mengen zonder dat ik moest afwegen. 
Wat ook belangrijk is dat men een realistische datum moet voorop stellen, zodat men er op 
een  
rustige manier er naar toe kan werken. 
 
Hoe hij gemaakt is. 
 
Eerst heb ik de stabilisatiestrip uit de aquarium gehaald en dit om gemakkelijker te kunnen 
werken. 
Dan heb eerst tegen de zijkant die volledig toe is een plaat van 5 cm piepschuim geplakt. 
Aan de achterzijde 2 platen piepschuim, deze was toen 10 cm dik 
 
 
 



 
 
 
Dit heb ik ‘s avonds gedaan dan kon de kit een nachtje drogen. 



Daarna heb ik het eilandje gemaakt, dit heb ik gedaan dmv. Stukken piepschuim op elkaar te 
plakken, en er pur tussen te spuiten. 

 
 
Daarna heb ik het probleem opgelost ivm. de overloop, hier heb ik een stuk piepschuim tegen 
geplakt dat aan de onderkant tegen de overloop kwam en aan de bovenkant een 3 tal cm voor 
de overloop, dit heb ik zo geplakt omdat ik voldoende doorloop wilde hebben naar de bioloog. 
Gelijktijdig heb ik ook de leidingen die van de bioloog en de potfilter naar de bak gingen weg 
gewerkt in de wand. 



 
 
Dit is de overloop. 



 
 
Nadien heb ik de rest toe gespoten met pur. 
 
Dan heb ik de platen piepschuim van 2 cm dikte zo gesneden dat ik deze tegen de rand aan de 
bovenkant kon plakken omdat ik graag een uitgeholde wand zag. 



 
 
Toen kon ik beginnen met reliëf in de wand te maken. 
Dit heb ik enkel gedaan met een eetvork, broodmes en stanleymes. 
Velen doen dit met een brandertje of een soldeerbout, maar dit was in mijn geval niet nodig. 
Eenmaal dit gedaan was, kon ik beginnen met de tegellijm aan te brengen. 
Deze heb ik tweemaal aangebracht met een tussenpauze van 24 uur om de eerste laag de 
kans te geven te drogen. 



 
 



 



 

 
 
Zo zag het plaatje er na een week uit. 
Nu heb ik een weekje deze zo laten staan om hem elke keer ik er voorbij kwam gade te slaan, 
en gelukkig heb ik dit gedaan want na een tijdje stoorde mij die pot toch. 
Dus heb ik die afgebroken en gelijktijdig nog wat meer reliëf in de wand aan gebracht en een 
nieuwe aangebracht. 



 
 
 



 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
Dus zo zag hij er nu uit. 
Dan heb ik het kienhout genomen en eens gekeken hoe deze moest geplaatst worden. 
Daarna heb ik de grote gaten gemaakt waar de dikste stukken kwamen in te zitten. 
Toen alle kienhout terug verwijderd en met de rest verder gedaan. 
Nu zal men zich afvragen waarom ik dit hout niet heb laten zitten, maar verder in dit verhaal 
zal ik zeker er op terug komen. 
 



 
 

 



Dan ben ik begonnen met schilderen. 

 
 



 
 



 
 
En toen ik uiteindelijk tevreden was zag ik en ander probleem, waar ik niet aan gedacht had. 
Hoe moest ik proberen om een eventuele kaamlaag te voorkomen. 
Mijn wand was immers aan de bovenkant toe. 
Dus moest ik terug opnieuw snijden om toch de stroming op een goeie manier naar de 
overloop te brengen. 



 
 



 
 



 
 
Gelijktijdig heb ik ook de aanvoer naar de potfilter zo gemaakt dat hij zo min mogelijk bochten 
had. 
En daarna alles nogmaals met tegellijm bewerkt en geschilderd. 
 
Nadien heb ik alles rustig heb laten drogen kon ik met de epoxy beginnen. 



Zo zag hij eruit na de eerste laag. 
 

 
 
En dit heb ik 24 uur laten drogen en daarna de tweede laag aangebracht met daarin de zand 
gestrooid (wordt een zandwandje, weet je nog?) 
 



 
 
Toen deze voldoende gedroogd was heb ik het kienhout geplaatst. 
Dit doe ik nu pas omdat als ik deze voor de epoxy geplaatst had, ik met het probleem zat dat 
ik niet overal epoxy kon aanbrengen en dit omdat het hout te grillig was. 
En als ik niet overal kon komen zouden de eventuele L nummers die in de bak kwamen er wel 
kunnen grazen met alle gevolgen vandien. 
De tegellijm moest dus absoluut weggewerkt worden omdat ik mijn PH naar beneden wilde 
halen ivm de vissen die erin komen. 
De grote stukken kon ik nu plaatsen in de voorgemaakte gaten en de kleinere stukken heb ik 
geplaatst met in de kop eerst een nagel(spijker) te slagen deze dan in de wand te steken en 
daarna alles af te kitten met donkerbruine TEC7 met daarna een laagje zand in de natte kit te 
strooien. 
De kleinste stukken kon ik dmv. een kruisschroevendraaier plaatsen, eerst een gaatje maken 
dan een propje kit erin en dan het stukje hout plaatsen. 



 
 



 
 



 
 
Een detailfoto 
 



 
 
De grijze stenen die rechts liggen, liggen er enkel om dat stuk hout op zijn plaats te leggen. 
 
Nu kan ik de stabilisatiestrip terug plaatsen, de wand laten rusten, en dit een week lang. 
Daarna water in doen en verscheidene keren logen. 
En de achterwand is klaar om vissen te ontvangen. 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
Zo ziet hij er nu uit. 
 
Ik zal nu een tijdspanne geven over hoe lang je er ongeveer werk aan hebt. 
 
-dag 1 stabilisatiestrip weg halen, bak kuisen en piepschuim plakken en eventueel pur spuiten. 
-dag 2 reliëf maken stofzuigen en eerste laag tegellijm aan brengen. 
-dag 3 tweede laag tegellijm aanbrengen. 
-dag 4 uitdroging 
-dag 5 uitdroging 
-dag 6 uitdroging en kienhout plaatsen, herplaatsen en weghalen. 
-dag 7 uitdroging 
-dag 8 eerste laag schilderen 
-dag 9 tweede laag schilderen 
-dag 10 eerste laag epoxy aanbrengen. 
-dag 11 eerste drogen 
-dag 12 tweede laag epoxy aanbrengen en zand erin strooien. 
-dag 13 uitharden. 
-dag 14 uitharden en het kienhout terug op zijn plaats zetten. 
-dag 15 uitharden 
-dag 16 uitharden 
-dag 17 uitharden 
-dag 18 uitharden 
-dag 19 uitharden 
-dag 20 water vullen en de lege bioloog aanzetten en water laten rond circuleren. 
-dag 21 water logen 
-dag 22 water verversen voor 100% en opnieuw circuleren. 
-dag 23 water logen 



-dag 24 water verversen voor 100% en opnieuw circuleren. 
-dag 25 logen 
-dag 26 water voor 100% verversen en zand erin met de plantjes en de bioloog in orde 
maken. 
-dag 27 en verder water laten rijpen. 
 
Dus deze wand maken heeft ongeveer een maand geduurd, dit lijkt lang (en is het ook wel een 
beetje) 
Maar de voldoening achteraf maakt veel goed. 
Op deze manier krijg je en achterwand die uniek en volledig volgens jou wens gemaakt is. 
 
 
 


