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Wat goot er boven het bouwen van je eigen terrari
um? Het antwoord op deze vraag is wat mij betreh: 
voor de eerste keer je dieren erin loten! 

Bij mij thuis staan inmiddels zeven terraria die ik alle
maal zelf gemaakt heb. Vier van de bokken zijn spe
ciaal op moot gemaakt vanwege de plaats in huis. De 
laatste drie bokken zijn volglosbokken, die betrekke
lijk eenvoudig en goedkoop zelf te maken zijn. 

Als je glos bij een specioolzook koopt, ben je duur
der uit don wanneer je (zoals ik) iemand kent die 
voor een leuk bedrog glos (gebruikt of nieuw dot 
niet meer voor het oorspronkelijke doel te gebrui
ken is) voor je op moot snijdt. Zelf op moot snij
den is een kunstje. Als je dot kunstje beheerst, ben 
je uiteraard nóg goedkoper uit, want er is bij een 
gloszook altijd wel (gebruikt) glos te holen. 

Bij het ontwerpen van een bok moet je natuurlijk 
een goede bouwtekening hebben. Ik go er bij mijn 
ontwerpen altijd vanuit dot de verticale wonden 
óp de bodemplaat komen te staan. De twee ploten 
aan de bovenkant komen weer óp de verticale 
wonden te rusten. Verder zijn in het ontwerp twee 
schuifruiten gepland en een luchtrooster (alumini
um of ijzer met gootjes, bij de betere terrorium
specioolzook te verkrijgen) oon de bovenkant. 

Woor je verder op moet letten is de glasdikte 
waarmee je het terrarium wilt maken. Die dikte is 
uiteraard afhankelijk van de grootte van de bok 
en van het soort slangen dot je erin wilt houden. 
Ik denk dot 6 mm een goede moot is voor bokken 
met maximale afmetingen van co. 80 cm. 

Als vuistregel voor de oppervlakte van de bodem 
gebruik ik: lengte van de bok + breedte van de 
bok = maximale lengte van de slang. De hoogte 
van de bok wordt bepaald door het type slang: 
bodembewoner of klimmer. 

Als je de moten van je bok (lengte, breedte en 
hoogte) bepaald hebt, kun je onderstaande moten 
en tekeningen gebruiken. 
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Voor de moten van de glasplaten voor boven
staand model is een oontol formules te gebruiken. 
In deze formules gebruik ik een oontol letters 
waarvan de betekenis als volgt is: 

d = dikte van het glos in mm 
1 = totale lengte van het terrarium in mm 
b = totale breedte van het terrarium in mm 
h = totale hoogte van het terrarium in mm 
hv= hoogte van het voorplootje onder de schuifrui-

ten in mm 
Voor de breedte tussen de bovenploten heb ik 80 mm 
(= 8 cm) gekozen, zodat er een metalen goosploot op 
gelijmd kon worden van 1 00 mm breed. Op beide 
glasplaten heb je don een plokrond van 10 mm. 
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Formules om de juiste moten van de glasplaten te krijgen: 

Alaemene formule Voorbeeld {mm} 
Totale lenote 1 800 
Totale breedte b 700 
Totale hooote h 600 
Glasdikte d 6 
Hooote ploot onder schuifruiten hv 150 
Bodemoloot 1 X b 800 X 700 
Linker verticale oloot b X (h-2xd) 700 X 588 
Rechter verticale oloot b X (h-2xd) 700 X 588 
Achterplaat (1- 2xd) x (h - 2xd) 788 X 588 
Voorolootie (l-2xd) x hv 788 X 150 
Bovenoloot l 1 X [(b - 80):2] 800 X 310 
Bovenoloot 2 1 X [(b - 80):2] 800 X 310 
Schuifruit links h- hv - 2xd - l 0) x (0 5x 1 + 20) 428 X 420 
Schuifruit rechts (h - hv - 2xd - l 0) x <0.5x 1 + 20) 428 X 420 

In het voorbeeld staan de exacte moten voor een 
bok van 800 mm x 700 mm x 600 mm met een 
glasdikte van 6 mm en een voorplaat onder de 
schuifruiten van 150 mm hoog. 

De hoogte van de schuifruiten is afhankelijk van de 
schuifroils die gebruikt worden. Ik gebruik zelf altijd 
de bekende plastic schuifroils die in elke doe-het
zelf-zook te koop zijn. Het diepe profiel plak je aan 
de bovenkant, het ondiepe profiel aan de onderkant. 
Als je de ruiten erin wilt zetten: eerst in het boven
profiel steken don in het onderprofiel loten zakken. 

De profielen hebben zelf een dikte en voor het 
insteken van de ruiten heb je speling nodig. Dus 
van de hoogte tussen de voorplaat en de boven
kant hooi je l O mm of om de hoogte van de schuif
ruit te bepalen. Dit getol l O zit in de formule ver
werkt. De schuifruiten moeten in gesloten toe
stond elkaar een stukje overlappen. Het getal 20 
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in de formules bepaalt dot de overlap 2x20 + 
2xd is , dus bij een glasdikte van 6 mm is de 
overlap 40 + 2x6 = 52 mm. Dot is een ideale 
moot voor een schuifslotje. 

UITSLAG VAN HET TERRARIUM 
UIT HET VOORBEELD: 

Voor het in elkaar plokken kun je de volgende tac
tieken gebruiken: 

Op olie ruiten plok je vooraf ofploktope en wel 
zo, dot er no het plokken co. 8 mm tussen het 
glos en het tape zit. Bij 6 mm dik glos dus co. 
14 mm van de glosrond of blijven. 

Leg de bodem op een vlakke ondergrond en zorg 
dot er aan olie vier de zijden aan de onderzijde 
een aantal strippen ofploktope zitten die buiten de 
glasplaat uitsteken. 
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Spuit siliconenkit op alle ronden van de bodem en 
spuit kit op de juiste plaatsen van de verticale zij
wanden en de bovenploten. Je kunt bovenstaand 
schema gebruiken. 

Het in elkaar plokken goot makkelijker met twee 
personen don met één. 

• Zet de linker zijwand in de kit op de bodem. 

• Zet de achterwand in de kit op de bodem en 
druk hem tegen de kit van de linkerzijwond. 

~--______] 
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• Zet de rechter zijwand in de kit op de bodem en 
druk hem met zijn kit tegen de achterwand. 

• Zet het voorplootje in de kit op de bodem en 
probeer hem zo goed mogelijk tussen de linker 
en de rechter zijwand in te krijgen. 

• Plok alle ruiten door middel van strippen of
ploktope aan elkaar. 

• Plok de bovenploten op hun plek en verbind ze 
met tape aan de zijkanten en de achterkant. 
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• Haal de siliconenspuit aan de binnenkant langs 
alle geplakte hoeken en smeer de kit uit door 
een natte vinger er langs te strijken. De afplak
tape zorgt ervoor dat niet gehele ruiten be
smeurd raken met kit. 

• Als het geheel er netjes uitziet haal je de af
plaktape langs de plakranden van de glas
platen af. Doe dit als de kit nog nat is. 

• Als het geheel stevig genoeg is (laat maar een 
etmaal staan) haal je de strippen tape die het 
geheel bij elkaar hielden er af. 

Voor het makkelijk bevestigen van de onderste 
schuifrail gebruik ik aluminium hoekprofiel van 
15 mm x 15 mm. Dat plak ik met siliconenkit aan 
de binnenkant van het glazen voorplaatje. De 
(ondiepe) schuifrail komt dan op het aluminium
profiel en het glas van het voorplaatje te liggen, 
ook weer vastgelijmd met siliconenkit. 

Gebruik bij het plakken van rails e.d. lijmtangen. 
Zorg dat ze nergens direct op het glas geklemd 
worden. Doe er in zo'n geval een balkje of plank
je tussen. 

Voor de beluchting van het terrarium gebruik ik 
aluminium gaatjesplaat. Daarvan zaag ik met de 
decoupeerzaag een stuk van 100 mm breed en de 
lengte van de bak + 30 mm (in het voorbeeld is 
dat dus 830 mm. De randen sla ik haaks om, 
zodanig dat het geheel symmetrisch is en het 
geheel over de bovenplaten past. Vastlijmen met 
Bisontix. Ik gebruik altijd porseleinen fittingen. 
Voor twee fittingen zaag ik in de metalen gaatjes
plaat twee cirkels, zodat het ene deel van de fit
ting bovenop komt te zitten en het andere deel in 
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het terrarium. Snoeren leid ik door plastic koker
profiel naar de gewenste kant. 

Vaak zie je bij terraria de hoeken afgewerkt met 
plastic hoekprofielen. Mijns inziens is dat niet nodig 
als je netjes hebt gewerkt. Toch kan het werken met 
hoekprofielen leuk zijn, bijvoorbeeld als de kleur 
van de plastic profielen een accent aan het interieur 
(van de kamer waar de bok in komt te staan) geeft. 

Ik hoop dat dit verhaal u niet te technisch voorkomt. 
Mocht dat zo zijn, dan hoop ik dat u geïnspireerd 
bent en eens probeert zelf een terrarium in elkaar 
te plakken. Ga echter niet blindelings op mijn ver
haal af. Maak zelf nauwkeurige bouwtekeningen en 
denk vooral goed na hoe u alles in elkaar wilt krij
gen. Het is zelfs mij gelukt. 

Tot slot: kleed het geheel naar wens aan met kurk, 
snippers, planten, takken, lampen, waterbak en 
dan: dieren erin en genieten van je eigen prestatie. 
Succes ermee! 




