
Nestkastjes
Voordat u een kast gaat maken is het belangrijk te weten welke vogels er in uw tuin of directe 
omgeving voorkomen. Het is natuurlijk zonde als u een kast ophangt voor een vogel die niet bij u 
voorkomt. 



Waar kan ik het beste mijn nestkastje ophangen?

Als u bij het ophangen van nestkasten voor kleine holenbroeders, zoals kool- en pimpelmees, reke-
ning houdt met onderstaande tips, maakt u de meeste kans op gelukkige bewoners: 
• De kast kan het best op een hoogte vanaf twee meter worden geplaatst. Kies een rustige plaats.
• Hij mag niet in de zon hangen en bij voorkeur niet in de wind. Richt de opening daarom naar 

het noordoosten.
• Hang de kast waar katten er niet bij kunnen. Monteer eventueel gaas of een kattengordel om 

de boomstam.
• De aanvliegroute naar de kast moet vrij zijn: er mogen geen takken of bladeren voor de vlieg-

opening zitten.
Hang kasten niet te dicht bij elkaar. Kasten voor verschillende soorten, bijvoorbeeld pimpelmees 
en koolmees, moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen. Kasten voor dezelfde soort moeten 
minimaal tien meter uit elkaar hangen. Op elkaars lip broeden leidt tot ruzie en dat kost energie.
Kunstnesten voor gierzwaluw, huiszwaluw of huismus kunt u naast elkaar plaatsen. Deze vogels zijn 
typische koloniebroeders.
Hang de kast voor maart al op, en liever nog in de herfst. Dan kan hij in de winter als slaapplaats 
dienen.

Invliegopening te klein?

Wij mensen hangen een naambordje op onze voordeur om te laten zien wie er woont. Vogels hak-
ken aan de invliegopening om aan soortgenoten te laten zien, dat deze kast bewoond is en dat ze 
elders nestgelegenheid moeten gaan zoeken. 

Wanneer moet ik een nestkast schoonmaken

Wacht met schoonmaken tot de jongen zijn uitgevlogen. De beste tijd voor een schoonmaak is de 
herfst, als er geen risico meer is op verstoring van een vervolglegsel. Schud al het oude nestmateriaal 
uit de kast. Met een harde borstel en heet water even uitboenen en de kast kan weer een broedsei-
zoen mee.


