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Het is helemaal niet moeilijk zelf een aquarium te maken, alleen moet men zich afvragen 
of het lonend is. 
Want tegenwoordig kan men voor niet veel geld mooie aquariums op de kop tikken met 
alles erop en eraan. 
Wil men toch eentje zelf in elkaar zetten wil ik je met dit artikel een beetje wegwijs 
maken. 
 
Allereerst, welke glasdikte moet men in acht nemen als men er eentje wil bouwen. 
Ik zal hier enkele maten geven, maar bij alles wat langer dan 100cm is zou ik minstens 
één stabilisatiestrip plaatsen. 
 
-50cm lengte 
40cm breed(diepte) 
30cm hoogte  
glasdikte: 4mm 
bodemplaat: 6mm 
 
tussen 50cm en 100cm 
40cm breed(diepte) 
50cm hoogte 
glasdikte: 6mm 
bodemplaat: 8mm 
 
tussen 100cm en 130cm 
50cm breed(diepte) 
50cm hoogte 
glasdikte 8mm 
bodemplaat: 8mm 
 
tussen 130cm en 180cm 
50cm breed(diepte) 
60cm hoogte 
glasdikte: 10mm 
bodemplaat 10mm 
 
tussen 180cm en 220cm 
60cm breedte(diepte) 
70cm hoogte 
glasplaat: 12mm 
bodemplaat: 12mm 
 
De ruiten moeten zodanig op maat worden gesneden dat de bodem even breed is als de 
zijruiten, die dan tussen de voor en achterruit staan. 
Van de lengte van de bodemplaat moet men 2x de glasdikte plus 1mm voor de lijm 
aftrekken. 
Het bouwen op deze manier veroorzaakt trekbelasting en geen schuifkrachten. 
De zogenaamde rondom verlijming waarbij de voor, achter en zijruiten overeenkomen 
met de maat van de bodemplaat bied geen voordelen maar is moeilijker te maken. 
 
De snijvlakken kan men bij de glasboer laten bijslijpen of zelf bijwerken met bv. 
schuurpapier. 
 
Nu moet men dit glas ontvetten en dit doen wij door middel van aceton. 

http://www.aquaforum.nl/�


Men moet zeker de te verlijmen kanten goed ontvetten. 
 
Als siliconen gebruiken we producten die op basis van azijnzuur zijn en die uitdrukkelijk 
voor het lijmen van glas zijn 
Ze moeten ook niet toxisch zijn, dat wil zeggen geen 
fungicide(zwammenremmers)bevatten. 
 
Bij het verlijmen spuiten wij met behulp van een siliconenspuit. 
Eerst spuit men op de onderkant van een zijruit, evenals op de onderkant en een 
loodrechte kant van de achterruit. 
Meteen daarna worden de ruiten aan elkaar gelijmd. 
Daarna wordt de tweede zijruit geplaatst, dan volgt de voorruit. 
Men kan telkens men een ruitkant plakt deze afplakken met een stuk tape, zodat hij aan 
elkaar blijft hangen. 
Men dient wel op te passen dat men zorgt dat er ongeveer een 1/2mm siliconen tussen 
de glasplaten blijft zitten, en zeker zorgen dat er geen luchtbelletjes meer inzitten. 
Nu kan men de siliconen 24uur laten drogen 
 
Na droging snijd men alle overtollig siliconen weg en kit men alle binnenhoeken af, om 
dit proper af te werken plakken wij op ongeveer 5mm uit de hoek over de volledige lente 
een plakband langs beide zijden. 
Nu kan men daar een dikkere laag siliconen in spuiten en de overschot kan men 
verwijderen met een speciaal hoekmesje maar ook met een beetje speeksel op je vinger. 
Is dit gebeurt moet men langs beide kanten de afplaktape direct verwijderen. 
 
 
Het droogproces van de siliconen is meestal tussen de 24 en 48uur. 
Is de siliconen na 48 uur uitgedroogd kan men de bak vol laten lopen met water(om te 
testen en in de tuin als het kan) en een paar keer logen. 
 
Nu enkele voor en nadelen van zelf een aquarium te maken. 
 
Nadelen: 
-Men moet er wat meer tijd in steken 
-Glas is niet goedkoop 
-Je moet zelf ook nog een lichtkap maken 
-Je hebt geen garantie op eigen fabrikaat 
 
Voordelen: 
-Je kan een maat nemen welk je ook maar wil hebben(buitenmaten) 
-is goedkoper dan hem laten maken. 
-plezier om hem te maken. 
-Je hebt alles in handen, van A tot Z 
 
Nog één belangrijk punt: 

-WAT JE ZELF DOE DOE JE BETER  


