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Een aquariumvulpijp is een onmisbaar  

hulpstuk bij het waterverversen! 
 

Categorie: Doe het zelf 

 

Voor de mensen die dit een lastige naam vinden, mogen het ook een “Automatisch afzuigsysteem met niveau 

regeling” noemen. Eigenlijk heb je geen bouwtekening nodig voor dit project, maar er zitten een paar 

verbeterpunten in die een tekening rechtvaardigen. 

Het principe is heel simpel, de vulpijp wordt over de rand van het aquarium gehangen en het uiteinde van de vulpijp 

(B) bevind zicht op de gewenste afheveldiepte. Het T-stuk aan het einde zorgt er voor dat het uiteinden niet verstopt 

kan raken door een visjes of 

waterplanten. Bij het vullen van het 

aquarium zal het water langs het 

raam naar links en naar rechts 

stromen, waardoor er bijna geen 

stroming ontstaat in het aquarium. 

Dus geen omgewoelde zandbodem 

of visjes die tegen de sterke 

stroming in moeten zwemmen. 

Nu komt het moeilijkste gedeelte 

van het ontwerp. (C) Gaan wij een 

slangpilaar gebruiken voor een vaste 

slang aansluiting of gaan wij 

Gardena koppelingen gebruiken. 

Een Gardena koppeling met kraantje 

heeft mijn voorkeur, geen gemors 

met water en je kan het geheel snel 

afsluiten. Deze optie is vooral handig 

als je verschillende aquaria in 

onderhoud hebt. 

Zelf heb ik twee slangen, een korte 

slang van 1,5 meter om emmers of 

transportzakje te vullen met 

aquariumwater. De lange slang van 

10 meter gebruik ik voor af te 

hevelen van het aquarium water 

richting het riool. 

Voor het vullen van het aquarium 

sluit ik het geheel aan op een 

thermostaatkraan. 

 

Ook voor grotere slangdiameters heeft 
Gardena de juiste koppelingen! 
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Optie 
 

Natuurlijk kan je het ook maken van standaard (Eheim) onderdelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden: 

• De maximale binnendiameter van de aanzuigbuis kan je niet variëren. 

• Je moet rekening houden met de breedte van de stabilisatiestrip. 

• De maximale afheveldiepte is beperkt, i.v.m. standaard lengte van de aanzuigbuis. 

• De aanzuigkorf verspreidt het water minder goed tijdens het vullen. 

• Relatief dure onderdelen. 

Natuurlijk zijn er ook voordelen: 

• Eenvoudig te maken met standaard onderdelen. 

• Je kan de aanzuigkorf omwikkelen met witte watten. Zo kan je voorkomen dat zeer kleine visje of garnalen 

mee worden gezogen. 

Met standaard Eheim onderdelen. 


