
Het huis van een geluksvogel

Vogels geven de tuin iets 

extra’s. Ze zijn leuk en 

levendig en brengen 

gezelligheid bij ons thuis. 

Ze maken deel uit van onze 

eigen leefomgeving. 

Hoeveel vogels in uw tuin 

zingen, broeden en eten 

hangt af van u als gastheer 

of gastvrouw. 

Veel vogels zoeken al vanaf het vroege voorjaar 

naar een geschikte en veilige broedplaats. Het 

broedseizoen duurt tot de nazomer. In onze sterk 

verstedelijkte omgeving krijgen vogels het 

alsmaar moeilijker om geschikte nestplaatsen te 

vinden. Je kunt ze een handje helpen door 

nestkastjes in de tuin te plaatsen. Zo’n nestkastje 

kan jou en je kinderen heel wat uurtjes kijk-

plezier bezorgen. 

Kuis nestkasten altijd uit na de zomer. Wanneer je 

dat doet in de maand september, dan neem je geen 

enkel risico;  alle soorten hebben dan hun 

broedseizoen definitief achter de rug. Wanneer je 

echter ziet dat een nest jonge vogeltjes midden in 

het broedseizoen de nestkast met succes verlaat, 

mag je gerust diezelfde week nog de kast reinigen. 

Haal al het nestmateriaal eruit en kuis de kast uit 

met kokend water en een stevig borsteltje. Op die 

manier worden alle parasieten onschadelijk 

gemaakt en loopt een volgend broedkoppel niet het 

risico zijn jongen te verliezen als gevolg van de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld teken, luizen en 

vlooien. 

Vogelhuisjes

Deze folder wordt u aangeboden door 

Natuurpunt, de grootste natuurbeschermingsvereniging

van Vlaanderen.

Voor meer inlichtingen betreffende vogelhuisjes

surf naar www.natuurpunt.be/vogels

De gierzwaluw

is een trekvogel

die pas vanaf 

april terugkeert.

Zijn nest gele-

genheid heeft 

minimum 15x25

cm bodemopper-

vlakte nodig.

Best samen plaatsen in groepjes van 4 à 5, boven onder 

de dakrand.

Grotere vogels als holenduif,

bosuil of kauw kan je een 

plezier doen met dit soort

nestkasten.

Invliegopening van 150 mm.

Plaatsen tegen een boom op

een hoogte van min 4 m.

In halfopen landschap of 

in de buurt van een bos.

De spreeuw is nu niet bepaald 

de meest populaire tuinvogel,

hoewel ze zorgen voor veel 

kijk- en luisterplezier. 

Deze nestkast bij voorkeur op 3 m 

hoogte ophangen (min op 2 m). 

Invliegopening van 45 mm op 

30 cm van de bodem.

Open of halfopen landschap.

De torenvalk houdt van een 

nestkast met een grote

opening. Bevestigen tegen 

een boom op een hoogte 

van minimum 4 m. Zorgen 

voor een vrije aanvliegroute.

Word lid van Natuurpunt en 

- krijg een welkomspakket met wandelgids en CD

- ontvang 4x per jaar het natuur.blad,

- ledenkorting op producten uit de natuur.winkel,

-gratis toegang tot al onze activiteiten

Speciale woningen

Boerenzwaluw                           Huiszwaluw

Voor zwaluwen wordt het steeds moeilijker om 

geschikt nestmateriaal te vinden voor het bouwen van 

hun nest. U helpt deze koloniebroeders door een of 

meerdere kunstnesten te hangen. Voor de 

boerenzwaluw liefst binnen in een stal of schuur, voor 

de huiszwaluw onder de huis- of schuurgevel. 

Aarden nestpotten zijn meestal niet zo succesvol als 

vogelhuisje. Indien ze in volle zon hangen loopt de 

temperatuur er hoog in op. Ook moeilijk te reinigen.

Mees                      Roodborst                    Spreeuw

Natuurlijke materialen



Waaraan moet een goede nestkast voldoen?

Een goede nestkast bevat een degelijke constructie van 

stevig, dik hout, heeft weinig kieren en is goed schoon 

te maken. Het is belangrijk dat een nestkast goed 

bevestigd wordt, daarom is een stevige ophanging 

noodzakelijk. Voor de bevestiging van een nestkast aan 

een boomstam kunt u het beste roestvrije spijkers of 

schroeven gebruiken. Doordat ze niet roesten zijn ze er 

weer makkelijk uit te halen. 

Tenslotte moeten de vogels de weg naar de nestkast 

probleemloos kunnen vinden. Zorg daarom voor de 

juiste invliegopening.

Waar en hoe hangen?

De aanvliegroute naar de kast hou je best vrij, er 

mogen geen takken of bladeren net voor de 

vliegopening hangen. Halfopen kasten plaats je best 

wel in begroeiing.

De hoogte waarop je de nestkast best hangt verschilt 

van soort tot soort. Op de pagina's van de types 

nestkasten hebben we dit steeds aangegeven. Kleine 

zoogdieren roven vaak nesten, hang indien mogelijk 

dus de kast op een hoogte van minimum twee meter 

en maximum vijf meter hoogte. 

Op een open plaats richt je de invliegopening weg van 

het zuidwesten (de heersende windrichting). 

Als je meerdere kastjes hangt, plaats ze dan niet te 

dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten 

moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen, kasten 

voor dezelfde soort moeten minstens tien meter uit 

elkaar hangen. 

De huismus houdt wel van gezelligheid, hang een 

aantal kasten met invliegopening van 35 mm met een 

tussenafstand van 20 tot 30 cm op, of experimenteer 

met een mussenappartement. Let wel, huismussen 

broeden enkel heel dicht bij mensen dus zoek zo 

mogelijk een plaatsje tegen de muur of stalling. Hang 

het kastje zo op dat er geen katten bij kunnen. 

Halfopen nestkasten moet je in beschutting hangen 

zoals bijvoorbeeld klimop of ze op een of andere 

manier met draad beschermen tegen eksters en katten.

Deze kast met een ovale 

invliegopening is vooral 

geliefd bij de bonte 

vliegenvanger, maar ook bij 

de gekraagde roodstaart.

Niet plaatsen voor eind 

maart, want die trekvogels

arriveren hier pas bij het 

begin van de lente.

Deze open nestkast is speciaal 

ontwikkeld voor winter-

koninkje en roodborstje. 

Hiermee kunt u ze aanmoe-

digen om bij u in de tuin een 

nest te bouwen. Kan in de winter 

ook als slaapplaats gebruikt worden. 

Deze open constructie is 

speciaal ontworpen voor 

half holenbroeders. Ze zal 

in het bijzonder bezocht 

worden door de grauwe 

vliegenvanger of de witte 

kwikstaart, maar ook de 

roodborst en de  gekraagde

roodstaart zullen er zich 

thuis voelen. Ook de merel 

maakt in deze kast soms zijn nest. Niet in volle zon 

ophangen en uit de slagregen. 

Boomkruipers zijn holenbroeders

maar maken geen gebruik van 

nestkasten met ronde 

invliegopening aan de 

voorzijde. Zij verkiezen 

nestkasten met een 

vierkantige opening aan de zijkant.

Ook boomklever wil wel eens gebruik 

maken van dit soort vogelhuisjes. 

Op minimaal 2 m van de grond af

ophangen, niet in volle zon en bij 

voorkeur aan noordzijde van een 

boom ivm slagregen. 

l

Types nestkasten

Er zijn nestkastjes in verschillende maten en gewichten, 

afhankelijk van het soort vogel dat je wilt aantrekken. 

Zowel de grootte van de nestkast en de vliegopening, als 

de hoogte en de plaats  waar je de nestkast hangt, 

spelen een rol. 

Dit type nestkast 

heeft een opening

van 28 à 30 mm en is 

geschikt voor zwarte

mees en pimpelmees, 

koolmees en kuifmees,

glanskop en matkop.

Afstand van bodem tot 

vliegopening is 15 à 20 

cm.

Bevestigen op een 

hoogte van min 2 m, 

tegen een gebouw, boom of schutting.

Iets grotere vogels zoals 

de boomklever, ringmus 

of gekraagde roodstaart 

verkiezen een ruimere 

invliegopening, 32 à

35 mm diameter.

Ook hier moet de 

afstand tot de bodem 

voldoende zijn, 

zo’n 16 à 20 cm.

Ophangen op een hoogte 

van minstens 2 m, liefst

aan een boom.

Deze nestkast is ook 

geschikt voor huis-

mussen, maar 

aangezien deze vogels

graag in kolonies

nestelen, is een 

koloniekast meer 

geschikt voor mussen.

Aan muur bevestigen.


