NME - Vogels

MAAK EEN NESTKAST
Mussen, mezen, ... en andere kleine vogels hebben het steeds
moeilijker om een goede nestplaats te vinden. Er zijn minder
oude bomen en daken waarin ze een nestje kunnen maken.
Help de vogels. Maak een nestkast en hang hem op in je tuin of
op je speelplaats.
MATERIAAL
•
•
•
•
•
•
•
•

zaag
spijkers van ongeveer 3 cm
hamer
hout: 1 plank van 140 cm bij 15 cm breed en 1,5 cm dik / vogelhuisje
twee scharnieren
liniaal
vijl
boor

ZO MAAK JE HET
Zaag de onderdelen op maat: 1 achterwand, 1 voorkant, 2 zijwanden,
1 bodem en 1 dak. Je kan hiervoor hulp vragen aan een volwassene of
aan de medewerker van de houtwinkel.
Boor het vlieggat in de voorkant en maak de kantjes glad met een vijl.
Elk vogeltje heeft een ander vlieggat nodig.
• pimpelmees: 2,8 centimeter
• koolmees: 3,2 centimeter
• huismus: 3,5 centimeter
• ringmus: 4 centimeter

Aan het dak bevestig je best twee scharnieren om het dak te openen.
Zo kan je het nestkastje reinigen in september of oktober. Je haalt dan
al het nestmateriaal uit de kast en kuist de nestkast met heet water en
een afwasborstel. Zo heeft het volgend koppel opnieuw een proper huisje.
Klaar? Hang het nestkastje op minstens twee meter hoog aan een muur
of een boom. Het vlieggat richt je naar het noordoosten. Anders wordt
het te warm in de middagzon of regent het te veel binnen. Nestkasten
voor mezen hang je altijd 10 meter van elkaar. Mussen maken het wel
graag gezellig, mussenkasten kan je dus dicht bij elkaar ophangen. Struiken en bomen in de
buurt van je nestkast maken de locatie helemaal af. Zo zijn er genoeg schuilplaatsen.
MEER NATUURWEETJES, KNUTSELTIPS EN FILMPJES?
Kijk op www.brabantsekouters.be onder Publicaties en Natuureducatie.
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Bevestig met een spijker de zijwanden aan de achterwand. Door de gaatjes voor te boren, voorkom je dat het hout splijt. Nadien doe je hetzelfde met de voorkant, de bodem.

