
1. Hang de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de  
 wind, regen en zon hangt.
2. Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel activiteit rondom hun nest.  
 Naast de voordeur of boven het terras zijn wat dat betreft minder ideaal.
3. Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun  
 eerste vlucht en geeft ze fysieke ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen  
 takken of andere obstakels recht voor de invliegopening hangen.
4. De ideale ophanghoogte is 1,5 tot 2 meter van de grond. Voor grondvogels is het eerder 1,5 meter,  
 voor andere is 2 meter geschikter. Voorkom dat katten en andere roofdieren bij de kast kunnen   
 komen. Bijvoorbeeld door een kraag rond de boomstam te plaatsen.
5. Meerdere nestkasten naast elkaar is meestal geen goed idee. Kasten voor verschillende soorten  
 moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen. Kasten voor dezelfde soort moeten minimaal   
 tien meter uit elkaar hangen. De uitzondering op deze regel geldt voor de koloniebroeders. 
 Huismussen en zwaluwen zitten liever wel bij elkaar. Heb je bijvoor- 
 beeld huismussen in de tuin, hang dan wel meerdere kasten naast  
 elkaar.
6. Zorg voor voldoende voedsel in de omgeving en zet een water-  
 schaal neer, maar plaats deze op een paar meter afstand van de   
	 nestkast,	anders	kan	dit	leiden	tot	conflicten	over	territorium.		
7. De beste periode om een nestkast op te hangen is in het najaar.   
 Vogels zijn dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor een   
 nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van nestkastjes om te 
 schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een  
 vogel af en toe overwintert in jouw kastje, hij in het voorjaar langs  
 komt om zijn nestje te bouwen.
8. Kastjes voor roodborstje, roodstaart en de merel zijn halfopen en   
 bieden daardoor minder bescherming dan andere kastjes.    
 Zorg ervoor dat deze goed beschut zijn door ze bijvoorbeeld in een  
 klimop te plaatsen of in een heg.
9. Kies een nestkast op basis van de vogels die je in je tuin hebt. Elke  
 vogel heeft een bepaalde voorkeur voor een invliegopening. Als je  
 veel pimpelmezen in de tuin hebt, kies dan voor 28 mm. 
 Koolmezen hebben liever 32 mm als invliegopening. 
10. Verplaats de nestkast wanneer deze twee broedseizoenen 
 onbewoond blijft. Houd daarbij deze tips in je achterhoofd, dan komt  
 het zeker goed!

NESTKASTEN VOOR ERFVOGELS
INSTRUCTIE VOOR PLAATSING EN ONDERHOUD

ALGEMENE INSTRUCTIE PLAATSING NESTKAST

Stichting Landschapsbeheer Gelderland adviseert 
bewoners van het buitengebied over de aanleg van kleine 
landschapselementen en schuil- en nestgelegenheden 
voor diersoorten om de kwaliteit van het landschap te 
versterken. Voor het ophangen en onderhouden van 
nestkasten voor erfvogels is dit informatieblad ontwikkeld.

Nestkasten voor erfvogels
Neskasten voor erfvogels zijn er in allerlei soorten en maten. 
Voor de plaatsing van nestkasten gelden een aantal algemene 
regels.

Nestkast op dode boom



De meeste nestkasten kunnen met een spijker of schroef opgehangen worden aan muur, schutting of paal. 
Het ophangen van nestkasten met een spijker of schroef in de stam van een levende boom wordt 
afgeraden. Schimmels en andere ziektes kunnen dan ongestoord de boom binnendringen. Zorg voor een 
rekbaar ophangsysteem want bomen groeien en worden dikker. Een eenvoudig systeem is een dikke 
ijzerdraad waarvan je de lengte kan aanpassen bijvoorbeeld door een stukje binnenband aan de uiteinden. 
Schuif een stukje hout tussen de schors en de ijzerdraad, dan snijdt de draad niet in de stam. In de handel 
zijn ook klittenband ophangsystemen beschikbaar.

NESTKAST ONDERHOUD EN TOEBEHOREN
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Het ideale moment om een nestkast schoon te maken is direct na 
het uitvliegen van de jongen, voor de volgende broed. Let dan wel 
op parasieten als vlooien en luizen. Door een stokje in de opening te 
houden springt het ongedierte hier vaak op. Het stokje kunt u vervolgens 
weggooien. 
Als het tussentijds schoonmaken niet lukt kunt u het beste wachten tot 
het najaar, wanneer de eerste nachtvorst is geweest. U bent er dan 
namelijk zeker van dat het meeste ongedierte, dat achterblijft in de 
nestkast, niet meer actief is. 
Haal eerst het nestmateriaal weg en schrob de nestkast hierna grondig 
schoon. Gebruik hiervoor kokend water en een stevige borstel en 
draag zelf (keuken)handschoenen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. Er zijn eventueel ook 
biologisch afbreekbare middelen die niet schadelijk zijn voor vogels beschikbaar in de markt.

Het openen van een nestkast is afhankelijk van het type. De meeste nestkasten zijn te openen door middel 
van het draaien van een haakje. Vervolgens kan de bovenkant, een klepje of een schotje worden geopend 
en kunt u er gemakkelijk bij om de nestkast schoon te maken.
Kunstnesten voor de zwaluw hoeven normaliter niet schoongemaakt te worden. Alleen wanneer een andere 
vogelsoort, bijvoorbeeld een mus, zijn intrek heeft genomen. Dan is het belangrijk dat het nestmateriaal, dat 
deze vogel erin gesleept heeft, eruit gehaald wordt. Zo is het nest weer geschikt voor de zwaluw.

Beschermingsmaatregelen predatie
Om predatie van eieren of vogels in de nestkast te voorkomen of te verkleinen is het aan te raden om onder 
de nestkast, om de boomstam heen, een kraag te plaatsen waar katten en/of marters niet langs omhoog 
kunnen klimmen. In de handel zijn hiervoor zogenaamde kattengordels te koop.  
Je kunt ze ook zelf fabriceren bijv. uit een oude emmer.
Spechten lusten ook graag jonge vogels en hakken soms 
de invliegopening groter zodat ze de nestkast in kunnen. 
Hiervoor kun je een metalen beschermplaatje rond de 
invliegopening monteren. Als je een beschermplaatje 
aanschaft met een korfje voorkom je meteen dat een 
eekhoorn of marter met zijn poot de vogeltjes uit de nestkast 
hengelt.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland voedt en organiseert het samenspel tussen vrijwilligers, grondeigenaren, 
organisaties en overheden om samen zorg te dragen voor ons karakteristieke landschap.

SPECIFIEKE INSTRUCTIE OPHANGEN NESTKAST


