
VOGELNESTKASTJE HANDLEIDING 

 

Inhoud: 

6 voorgeboorde houten onderdelen 

19 schroeven 

 

Wat je verder nog nodig hebt: 

Kruiskopschroevendraaier 

1 roestvrijstalen spijker 

 

Goed om te weten: 

Vogels vinden in uw omgeving vaak maar weinig natuurlijke nestelplaatsen. U kan ze helpen door 

met uw zelfgemaakte vogelhuis het leefgebied te vergroten. De nestkast is niet alleen een goede 

plaats voor vogels in de broedtijd. In de winterperiode helpt het veel vogels, insecten en andere 

kleine organisme te overwinteren. 

De handleiding verteld u stap voor stap hoe u het vogelhuisje in elkaar moet zetten. Ook wordt er 

informatie gegeven over hoe u het onderkomen kunt ophangen en hoe het na een seizoen weer 

gereinigd moet worden.  

De nestkast heeft een aanvlieggat van 30 mm voor koolmezen, kuifmezen, Glanskoppen en zwarte 

mezen.    

Het sparrenhout is robuust en kenmerkt zich doordat het uiterst geschikt is voor gebruik buitens 

huis. Omdat hout een natuur product is, kan de werkelijke afwerking afwijken van de foto. 

Uw bouwpakket is door mensen met een beperking in de sociale-werkplaats van Steinfurt 

samengesteld. 

 

Zo wordt het in elkaar gezet: 

1.                                                                        2.                                                       3. 

 

                              
 

 

 

 

 



4.                                                            5.                                                                 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u uw vogelkast in elkaar heeft gezet kan u hem tegen de weersinvloeden en vochtigheid 

beschermen door te behandelen met lijnolie of te schilderen met natuurvriendelijke verf.  

 

De beste plaats voor de nestkast: 

Vogels zoeken hun woning het liefste in een groene en voedselrijke omgeving. Daar waar veel 

bloemen bloeien en zich veel fruitbomen bevinden. In deze omgeving voelen insecten zich ook thuis, 

en die trekken weer vogels aan.  

Hang een nestkast ca. 2 tot 3 meter hoog, wankelvrij aan een boom. Gebruik daarvoor een roestvrije 

spijker die u van bovenaf in de boom slaat, zodat de kast niet naar beneden kan vallen. Vermijd 

zoveel mogelijk plaatsen in de buurt bij takken, katten en andere roofdieren hebben hier namelijk vrij 

spel. Richt de kast naar het oosten/zuidoosten, om te voorkomen dat de kast de hele dag pal in de 

zon hangt.  

 

Zo verzorgd u de nestkast  

Reinig de nestkast eenmaal per jaar, na het broedseizoen, wanneer de jonge vogelfamilie het huisje 

weer verlaten heeft. September is doorgaans een goede periode daarvoor, dan is hij schoon om ook 

in de winter aan dieren onderdak te kunnen bieden. Maak de schroeven achter het dak los en neem 

het dak eraf om schoon te maken. Het oude nest moet verwijderd worden en daarna moet de 

nestkast even uitgeborsteld worden. Gebruik het liefste geen reinigingsmiddelen. 

 

 

 

 



Disclaimer: 

Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Desondanks kan 

de uitgever de werking niet garanderen. Vergoeding voor schade aan personen, goederen, of 

vermogen is uitgesloten. 

Disclaimer voor links: 

De uitgever staat niet in voor schade die wordt geleden als gevolg van het bezoek aan websites die in 

deze handleiding worden genoemd. Links naar de websites kunnen veranderen of vervallen. Het 

risico van de inhoud of technische zekerheid van links die genoemd worden in deze handleiding ligt 

bij de gebruiker zelf. 
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