
Nestkastje   
voor vrolijke vogels
Wil je vrolijke vogeltjes naar je tuin lokken? Een nestkastje ophangen is al een goed begin. 
Vogels zorgen niet alleen voor leuk gekwetter, ze eten ook duizenden insecten  
en vraatzuchtige larven op.

Materiaal
• Een juist formaat en invliegopening  

zijn het belangrijkst. 
• Gebruik onbehandeld hout en gegalvaniseerde 

 of inox schroeven.

Waar hangen
• Hang de invliegopening naar het oosten of zuidoos-

ten, maar niet de hele dag in de volle zon. 
• Maak de aanvliegroute van kasten voor holenbroe-
ders vrij, zorg dat er geen takken en bladeren voor de 
opening groeien. Halfopen kasten kunnen wel tussen 

de begroeiing.
• Kasten voor eenzelfde soort hang je 10 m van elkaar, 

bij verschillende soorten moet er minstens  
3 m tussen zijn.

• Mussen wonen liever heel dicht bij elkaar.
• Laat het nestkastje het hele jaar hangen. Sommige 
vogels brengen er de wintermaanden in door. Wonen 

er na enkele jaren nog geen vogels, ga dan op zoek 
naar een betere plaats.

Formaat
Holenbroederskast  
Hang deze kasten op 2 à 3 m hoogte. Maak geen 
zitstokje onder de vliegopening, dit maakt het voor 
nestrovers gemakkelijk om bij de jongen te komen. 
Pimpelmees: L13 × B13 × H18 cm, ronde opening 

2,6–2,8 cm op 12 cm hoogte van de bodem
Koolmees, ringmus, boomklever: L14 × B14 × H18 cm, 

ronde opening 3,2 cm op 15 cm hoogte van de bodem
Huismus: L12 × B12 × H19 cm, vierkante opening 3,5 cm 
op 15 cm hoogte van de bodem 

Bouwinfo halfopen kast  
Hang deze kasten op maximaal 2 m hoogte.
Roodborst en winterkoning: L12 × B15 × H8 cm voor-
aan/H20 cm achteraan + opstapje van 5 cm, invliegope-
ning 12 cm hoog

Comfort en onderhoud
• Boor 4 of 5 gaatjes van 5 mm in de bodem van het 

kastje voor ventilatie en het voorkomen van schim-
mels. 

• Voorzie scharnieren of werk met schroeven i.p.v. na-
gels zodat de kast eenvoudig opengaat en gereinigd 
kan worden. 

• Gebruik geen chemische producten om de kast te 
reinigen, wel een stevige borstel en heet water.


