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Zelfbouw  CO2 diffusor 
 
 

Er zullen onder U misschien leden zijn die zeggen: “ Een diffusor, wat is dat nu weer?” En 
anderen zeggen misschien: “leuk, maar wat moet ik ermee”, en voor de derde groep is het 
misschien een welkome tip. Tot welke groep U behoord kunt U beter zelf bepalen. 
 
Om maar even een kleine en korte uitleg te geven voor groep 1,  (wie weet “verplaatst” dat 
persoon zich naar groep 3, je weet het maar nooit) een CO2 diffusor is een “apparaat” dat het 
mogelijk maakt om CO2 die we toevoegen hoofdzakelijk als plantenmest, op te laten lossen in 
water. Nu voeg je CO2 in principe alleen toen als je een bak hebt waar je een behoorlijke 
hoeveelheid planten in hebt staan, bij plantenbakken dus. 
 
Nu heb je diffusors in diverse uitvoeringen, ze worden voor kleinere bakken ook wel flippers 
genoemd, ze lijken dan eigenlijk wel op knikkerbanen, maar meestal zijn al dit soort 
“apparaten” voor zgn., intern gebruik, of anders gezegd je moet al deze gevallen in het 
aquarium plaatsen om de CO2 in het water te kunnen toevoegen. 
 
Nu kunnen er omstandigheden zijn dat het niet wenselijk is dat je weer een “apparaat” in het 
aquarium hebt hangen, want erg mooi staat dat nu ook weer niet. Je moet het allemaal weer 
gaan camoufleren, wat soms maar gedeeltelijk lukt, tenzij je met de inrichting hier al rekening 
mee hebt gehouden, en bv. je achterwand hierop hebt aan gepast. Vaak zal het zo zijn dat een 
aquariaan pas later tot de aanschaf van een (vaak dure) CO2 installatie overgaat, en dus voor 
het “camouflage probleem” komt te staan. 
Daar komt nog bij, hoe groter het aquarium in liters, hoe groter de diffusors moeten zijn, en 
vooral bij grote aquariums kunnen het grote jongens worden, die meer op stingers gaan lijken. 
Dat zijn dingen waar je dan ook niet bepaald blij mee hoeft te zijn. 
 
Welnu, bij mij was er ook een dergelijke situatie ontstaan, en ik heb gezocht naar andere 
alternatieven. 
Ik wilde dat ding gewoon de bak uit hebben, punt uit. Nu kun je gewoon naar de winkel 
stappen en een dergelijke diffusor die je buiten de bak kunt plaatsen kopen, maar dan ben je 
gelijk tussen de € 110,=  en  € 130,=  kwijt wat ik wel erg veel geld vind. 
 
Ik heb die fabrieksgevallen eens een keer goed bestudeerd, en dacht dat bedrag van tussen de  
€ 110 en  € 130 houd ik mooi in mijn zak, ik maak een dergelijk geval zelf, mijn handen zitten 
aardig op de goede plaats dus dat moet lukken. 
 
Nu heb ik, ik meen dat het in april was, de zelfgemaakte diffusor al een keer meegenomen 
tijdens een doe avond, en ik heb toen aan het eind van de avond er nog kort iets over verteld,  
misschien kan men zich dat nog herinneren. “Was dat niet die grijze afvoerpijp die je toen bij 
je had?” zult U misschien zeggen. Ja, inderdaad, die was het.  
Nu heb ik dat ding inmiddels aan een grondige test onderworpen want ik wil wel zeker zijn 
van mijn zaak dat het geval ook echt werkt voordat ik het met jullie wil delen. 
Welnu, het doet wat het doen moet, en het werkt perfect dus vandaar nu dit stukje. 
De kosten? Afhankelijk wat U thuis nog hebt liggen aan materiaal, tussen de € 15,= en € 25,=, 
en dat is toch aardig geld verdienen dacht ik zo. 
 



 2

Denk nu niet van “Och jee, leuk en aardig dat zelf maken, maar ik heb het technische verstand 
van een vlieg”. Als U de batterij in een digitale tijdklok van U aquarium kunt zetten en ook 
kan instellen, dan lukt dit ook, m.a.w. echt moeilijk is het niet.  
 
Wat heeft men er voor nodig:  
 

 Een stukje PVC afvoerpijp van +/- 25 cm lengte, en een diameter van 50 mm. 
 2 zgn. opzetmoffen.met schroefdraad voor diam. van 50 mm. voor de schroefdoppen. 
 2 schroefdoppen. 
 2 slangaansluittule’s. afhankelijk van de dikte van de aanvoerslag van de pomp 
 1 aansluit tule voor een luchtslangetje van een luchtpompje. 
 1 doosje Dupla bioballen 
 PVC lijm. 
 Siliconenkit. 
 Schilderstape of plakband. 
 Kommetje water met wat afwasmiddel 
 Geduld !! 

 
Bovenstaande is normaal te verkrijgen in elke Doe het Zelf zaak, of bouwmarkt. 
De tule’s ( behalve de Gardena) en de grove spons, ik denk in elke aquariumhandel. 
De Dupla bioballen, die zult u waarschijnlijk wel in de echte aquariumspeciaalzaak moet 
halen. 
Het geduld moet U zelf opbrengen. 

 
Eventuele alternatieven: 
 
De opzetmoffen en schroefdoppen kunnen indien gewenst vervangen worden door twee 
normale afsluitdoppen, het nadeel hiervan is dat de diffusor niet meer opengemaakt kan 
worden bij het schoonmaken.Het schoonmaken moet dan gebeuren door de invoer / uitvoer 
onder de stromende kraan te houden, en zo de diffusor door te spoelen totdat er geen bruine 
alg meer uit komt. Ook kan men 1 vaste dop en 1 schroefdop toepassen, zodat de diffusor toch 
te openen is. Met schroefdoppen kan men de diffusor voor het schoonmaken, wat toch na 
verloop van tijd een keer moet gebeuren makkelijk openmaken en de bioballen en de 
binnenwand van de diffusor reinigen. 
Indien voor twee vaste doppen wordt gekozen dient de pijp +/- 40 cm te zijn. 
Voordeel: Het is wat goedkoper. 
 
De twee slangaansluittule’s kan men vervangen door twee Gardena snelkoppeling tule’s 
13mm. 
 
De Dupla bioballen kan men evt. vervangen door de grove blauwe filterspons van Eheim of  
evt. ander merk, welke op maat wordt gesneden, hierbij opgemerkt dat ik met dit materiaal 
geen ervaring heb opgedaan met betrekking tot de werking van de diffusor. 
Voordeel: Goedkoper. 
 
Ik heb voor de lengte van de diffusor gekozen voor ongeveer 40 cm voor een bak van 400 
liter, om toch voldoende bioballen te kunnen vullen in de pijp. Maar ik denk dat dit ook 
voldoende zal zijn voor een bak die twee maal zo groot is gelet op de fabrieksuitvoeringen die 
ik gezien heb. 
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De diameter zal ik niet veel groter nemen daar dit de uitstroomkracht mijn inziens nadelig kan 
beïnvloeden. Ik heb er een Eheim 2226 voor staan en heb geen merkbaar verschil in de 
uitstroomkracht gemerkt. Tenzij U er een zwaarder pomp op hebt staan, kan indien gewenst 
een wat groter diameter genomen worden, maar waarom zou U dit doen als dit goed werkt, 
het wordt anders al groot zat. 
 
Werkwijze: 
 
Boor in beide doppen in het midden een gat, afhankelijk van de diameter van de 
slangaansluittule’s, dit zal in de praktijk +/- 13mm zijn.  
Boor in zgn. stappen, dwz boor van klein naar groot. Boor eerst bv. met 5mm, daarna met 
8mm en daar na met 10mm, en dan met 13mm (indien U die boor heeft)  
Boort U in één keer 10 of 13mm dan heeft U kans dat het gat alles behalve rond is. 
 
Indien U geen boor heeft van 13 mm, (wat ik me kan voorstellen), boor dan zo groot mogelijk 
en ruim het gat daarna voorzichtig op met een zgn. rattenstaart. 
 
Boor in de wand van de pijp een klein gaatje afhankelijk van de diameter van de tule van het 
luchtpomp slangetje op +/- 45mm hoogte van de onderkant. (Dit bij gebruik van de zgn. 
opzetmoffen met schroefdraad) anders boort u op +/- 100mm van de onderkant van de pijp bij 
gebruik van vaste doppen) 
 
Lijm de aansluittule’s voor de pomp in de doppen. 
Als de lijm goed droog is de tule aan de onderkant afkitten met siliconenkit  
Lijm de aansluittule van het luchtpompslangetje in de wand van de pijp. 
Lijm de opzetmoffen op de pijp 
Lijm de vaste doppen op de pijp LET OP !! indien U vaste doppen gebruikt moet 
u niet vergeten voordat U de laatste dop er op lijmt, eerst de pijp te vullen 
met de bioballen of grove blauwe spons daar U er naders niet meer bij 
kunt. 
 
Wees niet te zuinig met lijm, het moet echt goed vastzitten, en laat het goed drogen voordat U 
verder gaat. Hier komt dus het geduld zeker om de hoek kijken. 
Voor de zekerheid indien alles goed droog is de naden afkitten met siliconenkit. 
Plak hiervoor de gedeeltes af met tape en kit het geheel goed af met siliconenkit. De tape 
verwijderen als de kit zo goed als droog is. De kit kan men afstrijken met een natte vinger in 
wat water met een beetje afwasmiddel om een nette rand te verkrijgen. 
 
Let op!! Alles moet goed waterdicht afgewerkt worden, wil men natte ellende voorkomen, 
vandaar de siliconenkit, en de ervaring heeft mij geleerd dat lijm niet voldoende is geweest, 
daar er toch hier en daar kleine lekkages ontstonden bij de lijmverbindingen. 
De foto’s zullen het één en ander verduidelijken. 
 
Hoe werkt nu de diffusor, en hoe sluit ik hem aan. 
 
De diffusor werkt als volgt: De diffusor wordt in serie met de filterpomp aangesloten. 
Door de diffusor rechtop te plaatsen en de bovenkant (dit is de kant die het verste weg is van 
de aansluiting van de luchtslang aansluittule) van de diffusor aan te sluiten op de filterpomp 
zal het water van boven naar beneden stromen. De onderste aansluiting sluit men aan op de 
slang die als invoer dient in het aquarium.  
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De diffusor kan men dus gewoon onder in de aquariumkast plaatsen. 
De CO2 slang sluit men aan op de luchtslangtule aan de zijkant van de diffusor. 
Daar dus de CO2 van onderen wordt toegevoerd, zal het gas naar boven gaan opstijgen. 
De CO2 bellen stijgen dus op van beneden naar boven, maar worden gehinderd door de 
bioballen. Deze zullen er voor zorgen dat de CO2 bellen “kapot”geslagen worden door de 
vele ribben die deze ballen bezitten, in hele kleine belletjes. Doordat er van boven water 
instroomt zal het veel tegenwerking ondervinden door zowel de bioballen als het water. 
Doordat de bellen kleiner worden gemaakt zal de CO2 makkelijker worden opgenomen in het 
water, en ons doel is dus bereikt. 
De pomp mag nu ook weer niet zo krachtig zijn dat de CO2 gelijk uit de diffusor wordt 
gepompt zonder dat het de kans krijgt om op te stijgen, anders schieten we dus ons doel 
voorbij. In dit geval zal de pomp iets geknepen moeten worden, maar in de praktijk zal dit wel 
meevallen denk ik. 
Ik heb er inmiddels goede resultaten mee geboekt, en ben er zeer tevreden over. 
 
Ik heb ook een paar foto’s gemaakt om het één en ander te verduidelijken.  
Kortom een lang verhaal, maar ik hoop dat men er wat aan heeft voor hen die er wat mee 
kunnen doen. Mocht het toch niet helemaal duidelijk zijn geweest, of men snapt iets niet, 
schroom dan niet om het me te vragen. 
Kennis begint per slot van rekening bij: IK WEET HET NIET. 
 
Voor hen die het ook willen proberen: Succes met de bouw. 
 
Ronald Bossers 
 
Totaal overzicht diffusor.De zwarteranden  links en recht van  het midden zijn de silliconenkit randen. Links 
bij de silliconenkitrand  ziet men rechts daarvan nog net de CO2 aansluiting. 
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Schroefdop, Gardena aansluittule en de Dupla  bioballen. 
 

 
  
 
 
Duidelijk zijn hier de ribben te zien van de Dupla bioballen 
 

 


