
     Zelf een Nestkastje maken 
 
Vogels in jouw tuin 

Je kunt vogels ook rond je eigen huis een 
plek geven om te broeden. Doordat huizen 
meestal goed afgesloten worden gebouwd is 
er weinig kans voor vogels om ergens in of 
onder te broeden. Tuintjes zijn vaak ook 
strak en leeg. Door nestkasten op te hangen 
geef je veel vogelsoorten weer een kans om 
ergens te kunnen broeden. Tegelijk moet je 
er dan ook voor zorgen dat er genoeg 
voedsel in de buurt te vinden is. Daarvoor 
moeten er veel struiken en bomen staan.  
Dat kan door nestkasten op te hangen.  
 
Meesjes in je tuin 

Probeer in je tuin vooral het meesje 
aan te trekken. Je lokt deze 
vogeltjes het best door de kastjes 
naar hun maten te maken. 
Grotere vogels, als de mus 
bijvoorbeeld, zullen dan hun 

nesten niet inpikken. De mees is voor de tuin 
van onschatbare waarde. Zij verorbert massa's 
schadelijke insecten. Mezen zijn zeker niet 
schuw. De kastjes zijn redelijk makkelijk te 
maken. De nestkast die we gaan maken is dus 
geschikt voor koolmezen. 
 
Nuttige afmetingen: 

 
vogelsoort vliegopening 

pimpelmees 26-26 mm 
koolmees 30-32 mm 

mus 45 x 30 mm ovaal 
      
 

Je hebt nodig: 

• Plank van ongeveer 
12 x 120 cm  

• Latje ongeveer 40 
cm. 

• Zaag 
• Hamer en spijkers 
• Gatenzaag voor vliegopening 

 
Tips bij het timmeren: 

• Let er bij het timmeren op dat je de 
hamer aan het eind van de steel 
beetpakt. Je kunt dan meer kracht 
zetten.  

• Je kunt door op de kop van de spijker te 
slaan vast een klein kuiltje in het hout 
maken waarin je de spijker plaatst. 

• En pas natuurlijk op dat je niet op je 
vingers slaat. 

 
Instructies: 

• Plaats eerst de wanden en de bodem 
van de nestkast los tegen elkaar aan om 
te zien hoe de delen tegen elkaar 
aangezet moeten worden. 

• Timmer dan de wanden tegen elkaar 
aan. Gebruik telkens een spijker boven 
en een spijker beneden. 

• Steek de bodem in de nestkast en zet 
deze vast met twee spijkers. 

• Timmer de lat aan de achterkant van de 
kast. Met deze lat kun je de kast ergens 
aan ophangen. 

• Als de nestkast in elkaar zit kun je hem 
schuren en schilderen met watervaste 
verf. 

 

 
Ophangen 

Als je de nestkast ophangt, moet je erop letten dat hij niet in de zon hangt. De jonge vogels krijgen 
het dan veel te warm. Hang de kastjes vooral hoog genoeg en zorg ervoor dat de poezen de 
woonplaats niet kunnen bereiken. Let er ook op dat de mezen niet gestoord willen worden tijdens de 
broedperiodes. Laat de kastjes die hangen dus met rust. Wil je de mezen aantrekken, hang dan 
vetbollen met zonnebloempitten. ’s Winters moet je de oude nesten uit de nestkast verwijderen en 
hem schoonmaken. 
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