Imitatie boomstammen in het aquarium?
Na decennia geen aquarium te hebben gehad bemerkte ik dat mijn handen steeds weer
begonnen te jeuken als ik in de etalage van dieren speciaal zaken zo’n mooi moderne nano of
cube zag staan. Niet te groot en voorzien van heel veel techniek.
Ik besloot in gedachten eens met het idee te gaan spelen en al mijmerend vroeg ik mezelf af
hoe ik mijn bak zou gaan inrichten. Ik ga namelijk helemaal voor een inrichting met
boomstronken, stenen en een weelderige plantengroei. Zo’n boomstronk waarvan het net echt
lijkt of de voet van een boom in het aquarium staat en waarin je allerlei apparatuur kunt
verstoppen. Maar is tegenwoordig nog wel mooi gevormd kienhout te vinden?
Na wekenlang het internet afgestruind te hebben en een groot aantal aquariumzaken te hebben
bezocht kon ik concluderen dat echt mooi kienhout moeilijk te vinden was. Met mooi bedoel
ik kienhout dat zich ook wat betreft vorm voldoet aan mijn toepassing. Wilde ik kienhout
gaan gebruiken dan zou ik deze moeten gaan aanpassen en hiervan kan ik mezelf herinneren
wat voor een klus dit was. Daarbij, echt goed gereedschap om te zagen en te hakken heb ik
niet. Er was wel, zo viel mij op, een redelijke handel in imitatie boomstronken. Deze
betroffen dan vaak liggende modellen maar ik zag ook een aantal imitatie mangrove stronken.
Ik had echter een aquarium met een totale inhoud van een dikke 130 liter uitgezocht en de
hoogte van 60 centimeter werd door geen enkele imitatie boomstronk gehaald. De toepassing
van kienhout of imitatie werd voor mij steeds meer een probleem en wat mij ook steeds meer
dwars begon te zitten was de wetenschap dat het plaatsen van een massief decoratief object
zoals ik deze in gedachten had een behoorlijke aanslag op het aantal beschikbare liters water
zou gaan doen. In een nano heb je niet veel water en als van het beschikbare aantal liters nog
eens 15% of zelfs nog meer aan decoratie op zou gaan dan houd je niet echt veel water meer
over. Zou het zelf maken van een holle imitatie boomstam haalbaar zijn? Dat scheelde heel
wat liters water en hierin kon je ook nog wel wat apparatuur verstoppen. Maar welke
materialen kun je hiervoor eigenlijk gebruiken?
Materiaal dat wordt gebruikt in water dient waterbestendig te zijn, dat klinkt logisch. Het
materiaal moet goed te vormen zijn en mag geen kwalijke stoffen aan het water afgeven. De
keuze valt dan bijna automatisch op polyester of epoxy. Beiden zijn tegenwoordig voor
verschillende toepassingen en voor een redelijke prijs te verkrijgen. Uiteindelijk heb ik, omdat
mij dit in veel fora en door een polyester specialist werd aangeraden, voor epoxy gekozen. De
imitatie boomstam moest dus van epoxy gemaakt worden maar hoe vorm je epoxy?
Voorgevormde objecten zijn vaak in een negatieve mal gemaakt. Voor de bewerking van
polyester of epoxy komt het erop neer dat in de mal een vorm is uitgesneden en dat hierin de
glasvezel matten met hars worden verzadigd. Na droging wordt het werkstuk uit de mal
gehaald en kan de mal opnieuw gebruikt worden. Minder vaak wordt een positieve mal
gemaakt. Dit resulteert vaak in een object dat een iets grotere kopie is van de mal. Een vorm
zoals die van een boomstam is door mij nauwelijks als negatieve mal te maken, wel goed
toepasbaar is een positieve mal. Immers door gewoon een boomstam in bijvoorbeeld klei te
maken en deze met in hars gedrenkte glasvezel matten te bedekken en later de klei met water
uit de gevormde schaal te spoelen ontstaat een iets groter uitgevoerde kopie van de mal. De
vraag is of klei wel zo’n goede keuze is. Ik zelf dacht van niet, klei is ook niet echt makkelijk
te verkrijgen en niet echt goedkoop, en daarom koos ik voor ouderwets papier-maché: een
mengsel van papier, water en lijm.
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De vorm die ik in gedachten had was die van een halve boomstam. Beginnend bij de wortels
en eindigend is een stam die als het ware zo uit het water rijst. Omdat ik wilde voorkomen dat
het object echt een ‘half’ zou vormen is de stam tot zo’n 70% overdwars gevormd.
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Als hoeklijn gebruikte ik een houten haakse constructie die met een deel van een vuilniszak
werd omspannen. Epoxy blijkt zich namelijk nauwelijks aan dit soort plastic te hechten.
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De stam werd gevormd door een dikke PVC buis en voor de wortels gebruikte ik
verschillende schuimplastic delen. Let bij het vaststellen van de hoogte van de wortels op de
hoogte van de bodembedekking. Een bodem van 6 cm of hoger is geen uitzondering en je
moet dan natuurlijk de bovenzijde van je wortels niet op 5 cm hebben liggen. Het grootste
deel ligt dan onder je aquarium grond en dat is niet de bedoeling. Houd dus rekening met de
afmetingen van je aquarium en vraag jezelf af hoe hoog je de waterlijn wilt. Het geraamte van
de boomstam was nu gereed en kon met papier-maché worden afgewerkt.
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Het papier-maché werd in een emmer met versnipperde oude kranten aangemaakt. Door
gedurende het mengen en kneden van de papiersnippers een beetje water toe te voegen
ontstond als snel een kleiachtige substantie. Als laatste heb ik al mengend behangplaksel
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toegevoegd. Ik heb geprobeerd zo min mogelijk water in het papier-maché te gebruiken om
zodoende uitzakken van het werkstuk of een te trage droging te voorkomen. Om te zware
hechting van de epoxy met de mal te voorkomen heb ik deze van een laagje behangplaksel
voorzien.

Creëer een boomstam waarvan je vindt dat deze er realistisch uitziet zonder iets aan
functionaliteit in te boeten. Probeer als dit kan dor naar de natuur te kijken, of raadpleeg
foto’s op het internet. Omdat de boomstam hol is kun je allerlei apparatuur in bouwen maar je
kunt ook als je in de holtes van bij elkaar komende wortels een uitsparing maakt bodemdieren
toegang tot het binnenste van je boomstam geven. Ik zelf heb geen apparatuur in de holle
boomstam hoeven in te bouwen, alles zat al in mijn aquarium, en ik heb daarom dus op
verschillende plekken zo’n opening gelaten. De bedoeling is dat dieren zoals garnalen in de
boomstam kunnen schuilen.
De door mij aangeschafte epoxy (1kg hars /0,5kg harder) was van een yoghurtachtige dikte en
om de hars zo pasta-achtig als maar mogelijk was te doen worden heb ik een standaard
verpakking ‘glasbubbels’ aangeschaft. De eerste laag glasvezel bestond uit het type dat we
allemaal wel als de traditionele glasweefselmat kennen. De dichtheid hiervan bedraagt 280
g⁄m². Een aanzienlijk dunnere mat met een dichtheid van 25 g⁄m² werd gebruikt als
oppervlakte mat.
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Zorg voordat je begint voor goede beschermende middelen. Ventileer de ruimte waarin je
werk en draag een mondkapje en handschoenen. Je kunt in bepaalde winkels voor een paar
centen zogenaamde vlees of barbecue kwastjes kopen en het is van belang dat je hiervan
voldoende hebt. Natuurlijk zorg je dat je voldoende mengbekers en roerhoutjes hebt, werk je
niet in je zondagse pak, bedek je de vloer met een plastic zeiltje en het belangrijkste: neem de
tijd!
Werken met epoxy is niet zo heel erg moeilijk, van belang is dat alle materialen aanwezig
zijn. Ik had de glasvezel matjes in stukjes van 2x5 en 2x10 cm geknipt, eigenlijk dien je om
randvorming te voorkomen de matten te scheuren maar mij lijkte dit niet. De onderste lagen
bestonden uit dakpansgewijs gelegde stroken dikke glasvezel. Die werden met normaal
aangemaakte epoxy en met behulp van een kwastje doordrenkt. Hars tamponeer je, dus geen
beweging die op schilderen lijkt maar meer een soort van deppen.
Meng niet teveel epoxy en harder tegelijk, epoxy droogt het snelst in de mengbeker. Ik
mengde steeds 75 gr epoxy met 35 gr harder en voorzag deze telkens van een ander kleurtje.
In totaal had ik drie kleuren, bruin – zwart en groen, en zodoende kon ik goed zien waar ik al
een matje had gelegd. Als je het goed doet zal het matje namelijk geheel doorzichtig worden.
Het lijkt dan bijna alsof het oplost en eigenlijk is dit ook zo. De kleuren zullen uiteindelijk
wel door elkaar gaan lopen maar in mijn geval was dit juist gewenst. Ik hoopte erop dat de
kleur onderwater realistisch over zou komen. Nadat de gehele boomstam met de dikkere
matjes was omkleed heb ik met de dunnere matjes de ontstane randen weggewerkt. Ik heb dit
wel een dagje later op een dus droog werkstuk gedaan en wederom na droging heb ik het hele
werkstuk met hars waarin glasbubbles waren verwerkt bestreken. Hiermee werden de laatste
oneffenheden weggewerkt.
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Nadat de epoxy gedroogd was werd het werkstuk voorzichtig van de hoeklijn gescheiden,
dankzij de plastic vuilniszak kwam deze direct los. Volgende stap is nu de papier-maché en de
materialen waarmee we het geraamte hebben opgebouwd uit het werkstuk te verwijderen
zodat we alleen een epoxy schaal overhouden. Hoe je dit wilt doen ligt aan de mogelijkheden
die je hebt. Heb je een tuin en een tuinslang dan kun je hiermee de papier-maché uit de schaal
spoelen. Heb je dit niet dan zul je met bijvoorbeeld een schroevendraaier moeten proberen de
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papier-maché uit de schaal te steken. Hoe je het ook doet, het is een vies werkje dat veel
rommel oplevert! Van belang is dat je de schaal zo goed als maar mogelijk is schoon krijgt.
Gebruik desnoods voor de laatste spoelbeurt de douche kop. Het resultaat van deze noeste
arbeid is een mooi haakse epoxy schaal die als het allemaal goed is gegaan direct op de
haakse acrylaat glasplaat kan worden gelijmd.
De schaal kun je als je dit wenst en je een goede haakse hoeklijn hebt gebruikt direct in het
aquarium lijmen. Het beste gebruik je hiervoor transparante Aquarium kit. De kans is echter
erg groot dat de schaal onder water geen realistische indruk maakt, epoxy glimt namelijk
onder water. En dat is nog niet alles, grote kans ook dat de kleur je tegenvalt. Persoonlijk wil
ik zo min mogelijk attributen vastlijmen. Vandaar dat ik de schaal op een hoeklijn van
acrylaat glas heb gefixeerd. Ik gebruik hiervoor een restje epoxy vermengd met ‘glasbubbles’.
De dikte van de hars moet zo pasta-achtig mogelijk zijn en hiermee worden de randen van de
schaal ingesmeerd. Kleur de pasta wel want de ‘glasbubbles’ zijn wit.

Schuur wel even grof de plaats waar de schaal op de acrylaat plaat wordt geplaatst. Acrylaat
glas laat zich heel moeilijk verlijmen! Fixeren van de schaal is een peulenschil vermist de
hoeklijn net zo haaks is als de gebruikte hoeklijn van de schaal… Is dit niet het geval dan zal
je na het fixeren met reepjes glasvezel de ruimtes op moeten vullen. Als de schaal gefixeerd is
staat deze vast op de acrylaat glas hoeklijn. Als de hoeklijn en schaal goed met elkaar zijn
verbonden kan je de overtollige delen acrylaat afslijpen.
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Gebruik hierbij zeker een veiligheidsbril! Slijp alle delen acrylaat glas weg zodat er een have
boomstam is ontstaan waarvan de achterkant doorzichtig is. Je boomstam is nu op het
schilderwerk na klaar!

Als verf heb ik op mat water gedragen grondverf gekozen. Met behulp van de kleurstoffen die
ik had voor het kleuren van de epoxy heb ik uiteindelijk de gewenste kleurstelling bereikt.
Goede leidraad bij het beschilderen kunnen objecten zijn waarvan je weet hoe deze er onder
water uitzien. Heb je een stuk kienhout dan kun je proberen je werkstuk er net zo uit te laten
zien, er zijn veel mogelijkheden. Gebruik als het even kan zo min mogelijk verf!
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Sluitstuk van dit project is het plaatsen ervan in het aquarium. Als je heel secuur hebt gewerkt
zal de hoeklijn precies in je aquarium passen en hoef je deze niet met behulp van aquarium kit
vast te lijmen. Zelf heb ik wel een paar dotjes kit gebruikt om het werkstuk te fixeren. Dit was
niet echt nodig maar ik vond het iets zekerder.

Het gehele project kan in twee delen worden opgedeeld. Het eerste is het maken van de epoxy
boomstam op de positieve mal en de houten hoeklijn. Ik noem dit de schaal. Het tweede deel
bestaat uit het fixeren van de schaal op een acrylglas hoeklijn en het beschilderen ervan. De
reden dat ik een acrylglas hoeklijn heb gebruikt is dat ik het gehele werkstuk zo uit het
aquarium zou kunnen halen. Iets dat achteraf meerde malen is voorgekomen toen ik het
werkstuk op ‘kleur’ moest brengen. Door steeds de kleur onderwater en met de verlichting
aan te beoordelen verkreeg ik een naar mijn idee realistische kleur.
In totaal heb ik een drietal weken het werkstuk laten uitspoelen. Om de twee a drie dagen
werd 50% van het aquarium water vervangen. Na een weekje trad er geen verkleuring van
het water meer op en heb ik actieve kool in mijn filter geplaatst. Gedurende deze tijd heb ik
een totale circulatie capaciteit van ruim 1100 liter per uur gehandhaafd.
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