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Help de steenuil
op het droge

STONE

met de steenuilveilige drinkbak!

Meer informatie is te vinden op de site van STONE:
www.steenuil.nl/veilige-drinkbak
Daar kunt u ook een filmpje bekijken over hoe het werkt.
Uw steenuilvrijwilliger kan u er meer over vertellen.
Bestellen
U kunt de steenuil-veilige drinkbak online bestellen in
de webshop van Vogelbescherming Nederland:

De realisatie van de steenuil-veilige drinkbak was

www.vogelbescherming.nl/webshop

mogelijk door financiële ondersteuning van:
Vogelbescherming Nederland

Prijs 65 liter set: €12,95 incl. BTW (art.nr. 360863)

STONE

Prijs 110 liter set: €24,95 incl. BTW (art.nr. 360864)

Dutch Bird Fair (CameraNu.nl)
Donatiefonds Beleef de Lente

Wilt u meer doen om het de steenuilen op uw erf

Kreuwel Plastics Almelo BV

naar de zin te maken, kijk dan op:

Stanstechniek Gaanderen BV

www.steenuil.nl/bescherming/maatregelen

CJ Wildlife

STONE
Steenuilenoverleg Nederland

gevaarlijk

veilig

Als steenuiltjes na een dag of 35 het nest verlaten,
moeten ze nog veel leren en kennen ze amper

Te water geraakte steenuilen doen allemaal één

gevaar. Gelukkig zijn de ouders in de buurt om te

ding: ze spartelen direct naar de rand van de

waarschuwen bij naderend onheil, zoals een hond

drinkbak. Ze proberen vervolgens langs de gladde

of kat, een marter of misschien wel een bosuil.

wand omhoog te klauteren. Dat lukt niet, maar kost

Een kort alarmroepje en de jonge ontdekkings-

wel veel energie en na een tijdje geven ze het op.

reizigers zoeken een veilige schuilplek.
Wat helpt is een ‘klimwand’ rondom. Als jonge
Helaas werkt dat niet in alle gevallen. Autoverkeer

steenuiltjes hier tegenaan komen, vertonen ze een

eist in die eerste weken een behoorlijke tol. Daar is

instinctieve reactie: ze klauteren direct naar boven en

weinig tegen te doen. Tegen verdrinking wel.

staan in een oogwenk op de rand, nauwelijks nat.

Dat is belangrijk, want zo’n tien procent van de
dood gevonden jonge steenuiltjes blijkt te zijn

Een binnenbak dus, net een ouderwetse wasmand,

verdronken. Meestal in een drinkbak voor paarden

die precies in de buitenbak (de veel gebruikte

of schapen, waarvan er verspreid door het land

standaard speciekuip) past.

vele tienduizenden zijn geplaatst.

Bert Kwakkel en STONE hebben op basis van dit
principe een steenuil-veilige drinkbak ontwikkeld.
Een praktijkproef liet in 2012 zien dat paarden en
schapen er zonder problemen uit drinken.

