
Nestkasten
     voor 
holenbroeders

In de loop van de jaren hebben we alle gaten en 
openingen in en om onze huizen dichtgestopt 
om energie te besparen. De nestmogelijkheden 
voor vogels – vooral voor de ‘holenbroeders’ – 
zijn daardoor verdwenen. Het  gevolg is een flinke  
woningnood in de vogel wereld.

U kunt de vogels in uw tuin, op uw balkon en in 
uw wijk helpen aan woonruimte. Dat kan door 
onze nestkasten te plaatsen. Ze zijn kant en klaar 
verkrijgbaar. U helpt de vogels daarmee aan de 
beste vervangende woonruimte die er is.

Ophanginstructies
Kies een rustige plek voor de nestkast. Vogels 
moeten zich veilig voelen om naar binnen te  
durven. Een nestkast mag niet in de volle zon 
hangen. Hang de kast met de invliegopening 
naar het (noord)oosten. Hierdoor krijgen wind 
en regen er weinig vat op. Zorg voor een vrije 
aanvliegroute, er mogen geen takken voor de 
nestopening hangen. 

Sommige vogels hebben in de broedtijd een eigen 
territorium en dulden geen indringers; hang 
nestkasten voor kool- en pimpelmezen minimaal 
10 meter uit elkaar. Mussen, spreeuwen en zwa-
luwen broeden juist weer in kolonies; hang hun 
nestkasten in groepjes bij elkaar op. 

Nestkasten worden vaak ook als slaapplaats 
gebruikt; niet alleen voor vogels, maar ook door 
andere dieren. U kunt de nestkasten gerust het 
hele jaar laten hangen.

Onderhoud
Alle modellen kunnen in voor- of najaar gemakkelijk 
worden schoongemaakt door hun opendraaibare 
front. Goed uitborstelen is meestal voldoende. 

Sommige vogels bouwen hun nest bovenop een 
ouder nest; deze kasten hoeven niet jaarlijks te wor-
den schoongemaakt. De details vindt u op onze 
website www.haagsevogels.nl.

Controleer elke twee jaar of uw nestkast nog in 
goede conditie is en werk hem eventueel bij met een 
likje buitenbeits.

Breed assortiment nestkasten
De Haagse Vogelbescherming maakt nestkasten 
voor o.a. boomkruipers, bos-en kerkuilen, bonte- 
en grauwe vliegenvangers, gierzwaluwen, grote- en 
kleine bonte spechten, kool- en pimpelmezen, huis- 
en ringmussen, roodstaarten, spreeuwen en toren-
valken. 

U vindt alle details, prijzen en de bestelprocedure op 
www.haagsevogels.nl onder “Nestkasten”.

Bestellen
U kunt de nestkasten bestellen via:  

info@ haagsevogels.nl

Geef aan voor welke soort u een kant-en-klare 
kast wilt. Zodra de kasten klaar zijn, krijgt u een 
email en kunt u uw bestelling ophalen bij Vogel-
opvang ‘De Wulp’, Heliotrooplaan 15, 2555 
MA Den Haag. Graag contant betalen bij het 
ophalen van de kasten. 
Leden van de HVB krijgen 10% korting op hun 
bestelling. 

Grote bonte specht
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We gebruiken FSC grenen hout van 18 mm dik om 
een goed geïsoleerd nest te maken. In de zomer blijft 
het in de nestkast koel en in de winter kunnen de 
vogels de warmte goed vasthouden.
De bitumen dakbedekking is vervangen door 
milieu vriendelijker, onverwoestbaar en UV-gestabi-
liseerd gerecycled plastic. 

Ook de ophanging is aangepast. De vroegere 
ophanglat was erg gevoelig voor vocht. Deze is ver-
vangen door een aluminium lat. Twee afstandhou-
ders maken het mogelijk de kast tegen een boom of 
een andere onregelmatige achtergrond netjes recht 
te hangen.   

Alle kasten worden standaard afgewerkt met don-
kergroene tuinbeits. De binnenkant en de bodem 
blijven onbehandeld omdat een nestkast moet kun-
nen ‘ademen’; anders ontstaan er vocht- en schim-
melproblemen.

Extra ondersteuning
Sommige soorten zoals mussen en gierzwaluwen, 
verdienen extra aandacht. Daarom heeft onze stads-
vogeldeskundige ‘Stadsvogels en nestplaatsen 1 en 2’ 
geschreven. Daarin wordt uitgelegd waarom het 
minder goed gaat met deze vogels en wat u daar aan 
kunt doen. U vindt het op www.haagsevogels.nl. 
 

Leven er in uw buurt grotere groepen mussen, dan 
zijn mussenflats en mussenstraten - voor 3 of 4 
paartjes - een welkome ondersteuning. Ziet u min-
der mussen, dan helpt u deze soort het beste met 
een of meer duoblokken. 

Vogelvriendelijke tuin
U kunt uw tuin voor vogels aantrekkelijker maken 
door  het planten van dichte struiken en hagen. 
Vogels eten graag de  bessen van o.a. meidoorn, 
klimop, kardinaalsmuts en rozenbottels.

Bomen bieden vogels niet alleen overzicht waar-
door ze zich veilig voelen, maar ook voedsel. Ze 
geven bovendien beschutting en bescherming voor 
mezen, merels, zanglijsters, boomklevers en boom-
kruipers. Als de stam dik genoeg is, kunt u er een 
nestkast aan ophangen. 

Vogels vinden prima schuilplekken in de klim-
planten die u tegen uw schutting of muur kunt 
laten groeien.

Onze kant-en-klare nestkasten 
De Haagse Vogelbescherming heeft recent de 
ontwerpen van de nestkasten aangepast. Daarbij 
speelde de behoeften van de verschillende soor-
ten vogels natuurlijk een rol, maar ook hebben 
we bezien hoe we de kasten duurzamer konden 
maken. Door het gebruik van andere materialen is 
dat gelukt. Deze nieuwe kasten zijn daardoor niet 
alleen duurzamer, maar gaan ook langer mee. Huismus

Boomklever
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