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Automatisch watersysteem in de buitenvluchten van 

Coen en Jos Jansen 

Na een bezoek aan vogelpark Walsrode enige jaren geleden zijn we op het idee 

gekomen om zelf een automatisch watersysteem te gaan bouwen. Na ontwerp 

ervan hebben we het vervolgens toegepast in onze eigen buiten vluchten. 

Stromend water trekt meteen je eigen aandacht maar ook dat van de vogels. 

Enkele andere voordelen zijn dat de vogels meerdere keren per dag kunnen 

beschikken over vers water, het minder arbeidsintensief is (dus tijdbesparend), 

aangezien je niet iedere dag het water hoeft te verversen en dat de vogels 

minder gestoord worden omdat je niet telkens in de vluchten hoeft te komen. 

Wij hebben ervoor gekozen om het water 3 x 

per dag 5 minuten  te laten stromen. Tijdens 

de warme periodes van het jaar maken we 

de bakken 2 X per week schoon en in de 

koude periode zelfs maar  1 x per week. In de 

zomer heb je namelijk meer last van algen 

aanslag in de R.V.S. bakken. 

Ook tijdens de periode dat de klok weer naar wintertijd gaat heb je niets te 

maken met de donkere morgen of de vroeg invallende avond. In deze periode 

gaan wij vaak in het donker naar het werk en komen in donker weer thuis. 

Om het systeem te kunnen toepassen hebben we natuurlijk enkele 

voorzieningen moeten aanbrengen in onze bestaande kooien. We hebben 

ervoor gekozen om de waterbakken te gaan plaatsen aan de voorzijde van de 

vluchten. De voerbakken zitten bij onze vluchten in de nachthokken. 

Dus de afstand tussen voer- en waterbak is dus maximaal, waardoor schimmel 

vorming van het voer wordt tegen gegaan omdat vocht er niet bijkomt. 

Onze bestaande kooien waren geheel voorzien van een betonnen waterpas 

vloer. Als eerste hebben we natuurlijk een afvoerputje moeten maken. Dit kan 

natuurlijk gemaakt worden met een kaphamer of je laat een gat boren door 

een erkend bedrijf. (voor dit laatste hebben wij gekozen) We hebben dit 
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afvoerputje in de eerste vlucht gemaakt , maar dit zou natuurlijk ook in bijv. de 

middelste vlucht kunnen. 

Indien je een geheel nieuwe huisvesting gaat bouwen kun je natuurlijk deze 

voorziening mooi meenemen in je ontwerp zodat achteraf een gat boren niet 

nodig is. 

Bij onze kooien is de voorzijde voorzien van een gemetseld muurtje van 

ongeveer 50 cm hoog. In deze muur hebben we vervolgens een sleuf gefreesd, 

waarin een 12 mm koperen waterleidingbuis is gemonteerd. 

Deze buis wordt bij iedere vlucht onderbroken door een koperen T-stuk, wat 

vervolgens uit de muur komt. (afhankelijk hoe diep de buis in de muur ligt, 

moet men nog een klein stukje pijp van 12 mm eruit laten komen) Op het 

uiteinde van het pijpje hebben we een kopen eindstop gemaakt om het water 

af te sluiten. In deze dopje hebben we een gatje van 3.2 mm geboord en 

vervolgens schroefdraad van M4 in getapt. 

Deze schroefdraad hebben we erin gemaakt omdat indien een vlucht leeg is 

(komt dus nooit voor) hier heel gemakkelijk het water kan worden afgesloten 

door een R.V.S. inbusboutje voorzien van een koperasbest ringetje erin te 

draaien. 

Wij hebben ervoor gekozen om alle koperen verbindingen te solderen met tin 

en dus geen knelkoppelingen te gebruiken. Hierdoor is het systeem goedkoper, 

compacter en minder kans op waterlekkages. 

Nadat aanvoer- en afvoerleiding werk gemaakt was, is alles vervolgens netjes 

betegeld en de voegen ingewassen. Houdt er wel rekening mee dat het 

tegelwerk van de vloer afwatert naar het putje. 
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Op de tegel vloer hebben wij 

een trespa strip geplakt om te 

voorkomen dat de 

zandbedekking in de vlucht 

nat wordt. Werk deze strip 

netjes af met een dun laagje 

sanitairkit aan de zijkant zodat 

alles waterdicht is en ook dat 

er geen aanslag onder de strip 

kan komen. 

 

De waterbakken die wij gebruikt hebben zijn R.V.S. vershout bakken voor 

levensmiddelen die verkrijgbaar zijn in bijv. een horeca groothandel. Het 

formaat van deze bak is iets groter als een A4 papier. Onze vogels kunnen zich 

hierin prima baden. Aan de bovenzijde van de R.V.S. bak hebben we een gat 

geboord en vervolgens een koperen 12 mm kniestuk gesoldeerd met zilver. Dit 

kniestuk wijst naar onder en dit als overloop van de waterbak als deze gevuld 

wordt met vers water. 

Afhankelijk van de waterkracht die je instelt worden de meeste zaden en 

blaadjes die toch in de bak terecht komen er automatisch uitgespoeld 

waardoor alles weer schoon is. 

Je kunt er nog voor 

kiezen om nog grijze 

hard P.V.C. buis te 

maken onder de 

uitloopkniestukje van 

de bak, om te 

voorkomen dat het 

uitlopende water de 

vloertegel spat. In 1 

kooi heb ik deze grijze 

P.V.C. buis toegepast en 

in de andere weer niet. 
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De montage steun op de muur van de waterbak kan natuurlijk op verschillende 

manieren gemaakt worden. (na ieders eigen inzicht)  

Denk er wel aan om op het laagste punt van de koper aanvoerleiding een 

aftapkraantje te maken , zodat tijdens vorst het water uit de leiding kan lopen. 

Zelf blaas ik de waterleiding tijdens de vorstperiode altijd nog even door met 

lucht afkomstig van een compressor die in de buurt staat. Het zou reuze 

jammer zijn als alle werk voor niets is geweest door 1 nachtvorst. 

M.a.w. indien de temperatuur tijdens de wintermaanden onder de 0 graden 

kan komen, tref hier dan een voorziening voor. 

De 3 water intervallen per dag ( 3 x 5 min. ) worden aangestuurd door een 

tijdklokje dat in een stopcontact wordt aangesloten. Indien je een normale 

tijdklok neemt met van die pinnetjes, is de interval meestal een kwartier per 

keer, wat natuurlijk op jaarbasis veel meer water kost. Dus een investering in 

een digitale klok loont zeker, aangezien je hier meestal minuten op kunt 

instellen. De ingestelde tijdstippen zijn afhankelijk van zonsopgang en 

ondergang. Het tijdstip wordt dus enkele keren per jaar aangepast. 

Gebruik wel een geaard stopcontact. 

Aan het begin van onze waterleiding is een ‘’ventiel’’ gemonteerd afkomstig uit 

een oude wasmachine. Dit ventiel wordt hieronder beschreven en is aan te 

bevelen om het water vervolgens door te laten. 

Het is gewoon leuk om zou een water systeem te bouwen en de vogels stellen 

het erg op prijs. Indien het water begint te lopen , zitten ze binnen enkele 

ogenblikken meteen in de waterbak. 
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Automatische watertoevoer voor drinkbakken. 
 
Om onnodig water te gebruiken en toch op geregelde tijden (via een schakelklok) schoon water aan te bieden 
hebben we de volgende oplossing bedacht. Neem een inlaatventiel uit een oude wasmachine of koop een 
nieuwe. Sluit het ventiel aan tussen de wateraanvoer en de drinkbakken. Sluit via een schakelklok de 220 volt 
aan op het ventiel (denk ook aan het aansluiten van de aarddraad op het ventiel) en bouw het geheel in een 
kunststof kastje. Let op we werken met 220 volt en water, plaats de schakelklok daarom in een geaarde 
wandcontactdoos welke aangesloten is op een 30 mA aardlekschakelaar. 
 
 

 
Voorbeeld van een haakse inlaatventiel van een 
wasmachine. 
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