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Schoner afvalwater met een afhevel-emmer 
 

Categorie: Tips 

  

Tijdens het onderhouden van een aquariumbodem is het lastig te voorkomen dat je alleen het vuil mee zuigt. Vooral 

bij een zandbodem bestaat de kans dat je elke keer een beetje zand mee zuig. Op zich hoeft dat geen probleem te 

zijn, maar de kans dat je afvoerleidingen verstopt raken wordt elke keer groter. 

Er zijn verschillende soorten bodemstofzuigers te koop, van een simpel pijpje tot juweeltjes van techniek. Natuurlijk 

kun je een bodemstofzuiger nemen met een ingebouwde filter, maar deze systemen zijn te lomp om tussen de planten 

c.q. decoratiemateriaal te manoeuvreren. En als zij dit wel kunnen, wordt het fijne vuil niet gefilterd, waardoor het 

lekker troebel wordt in je aquarium.  Gelukkig is daar een simpele oplossing voor gevonden “de afhevel-emmer” het 

is wel een zeer speciale emmer want deze is voorzien van een tweede overloop beveiligingen! 

 
En mocht je per ongelijk een gewenst slakje of een klein visje meezuigen, dan kan je hem altijd nog uit je emmer vissen. 

 

Hoe werkt het 
Het water loopt tijdens het afhevelen van de aquariumbodem eerst naar de emmer. Omdat de water in de emmer 

een groot oppervlakte heeft, zal de stroming in de emmer relatief afnemen. Het gevolg is dat het zand (en het zware 

vuil) de kans krijgt om naar de bodem te zakken. Het lichte zweefvuil stroomt gewoon de emmer uit en de 

plantenresten drijven aan de oppervlakte drijven. 
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Wat heb je nodig 
 Een 10 liter kunststof emmer. 

 Een stukje tuinslang met een diameter van 13 mm ongeveer 60 cm 

 Een huiddoorvoer 

 

Hoe maak je het 
 Zoek je tuinslang op, en knip ongeveer 60 cm slang van de slang. 

 Pak de mooiste kunststof emmer die je in huis kan vinden* 

 Maak een ROND gat in de emmer dat ongeveer op 1/3 van de bovenrand zit. 

 Monteer de huiddoorvoer en de tuinslang. 

* deze handeling is geheel op eigen risico, moeders de vrouw zal dit waarschijnlijk niet waarderen! 

 

Tips 

 Mocht je per ongelijk een gewenst slakje of een klein visje meezuigen, dan kun je hem altijd nog uit je emmer 

vissen. 

 Het vuile zand kun je ook hergebruiken. Even door een fijne zeef halen en daarna schoonspoelen met 

kraanwater. 

 Aquariumwater is perfect water om plantjes in de tuin te bewateren en het bevat gratis meststoffen. 

 Zet de slang van de bodemstofzuiger wel vast in de emmer, gebruik bv. een “JBL ClipSafe Slangklem”, dit 

hulpstuk voorkomt natte voeten. 

 

Opmerkingen 

 Een slangpilaar met een losse wartelmoer, rubberring en een glijring is goedkoper dan een originele 

wanddoorvoer met een slangpilaar. 

 De diameter van de korte afvoerslang aan de slangpilaar moet een grotere diameter hebben dan de 

afhevelslang. 

 Als je een lange afhevelslang gebruikt, dan kan je het aquariumwater ook als tuin planten bemesten gebruiken. 

 


