
Tips voor het ophangen van de nestkast

Gefeliciteerd met je zelfgemaakte nestkast! Je kunt hem nu ophangen in de tuin. Wacht daar 
niet te lang mee, want het voorjaar begint en de vogels worden actief. Krijg je dit jaar geen 
broedende vogels, maak je geen zorgen, volgend jaar lukt het waarschijnlijk wel. Wist je 
trouwens dat de nestkast ook in de winter wordt gebruikt, als slaapplaats? 

Het is natuurlijk wel belangrijk om de nestkast op een goede plek te hangen:
• Op een rustige plek, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Bijv. tegen een 

boom, schuur of schutting of aan een balkon.
•  Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden
•  Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht, want 

de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
•  Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Geen takken direct voor de opening. 
•  Heel belangrijk: uit de buurt van katten! Gaas om de boom kan katten uit de buurt houden.
•  Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar. Voor vogels van 

verschillende soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de kasten een meter of drie uit 
elkaar hangen.

•  Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen. Voor het jaarlijkse 
schoonmaken is het handig als je hem gemakkelijk van zijn plaats kan halen en weer 
terughangen.

In het najaar (september/oktober) moet je de nestkast schoonmaken. Verwijder het oude nest 
en maak de binnenkant van de kast schoon met heet water en een harde borstel. Als je het oude 
nest uit elkaar peutert, kun je goed zien wat vogels allemaal gebruiken om een mooi nestje te 
maken zoals veertjes, haren, draden en mos. 

En nu nog het mooiste: als de vogels jongen 
hebben, mag je best een keertje in de nestkast 
kijken. Laat hem wel op zijn plaats hangen en 
open voorzichtig het deksel aan de bovenkant 
om even naar binnen te gluren. Vader en 
moeder vogel zullen zenuwachtig om je heen 
vliegen. Doe dit dus maar een keer. 

Veel plezier met de vogels in je tuin!
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