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Informatiegids inclusief tips en bouwtekening 



De Noenes vol vogelhuisjes 
 
Veel vogels maken hun nesten tussen de takken van de bomen of 
broeden op de grond, maar de zogenaamde holenbroeders kunnen 
hun nest ook in nestkastjes maken. Er is een tekort aan natuurlijke 
nestgelegenheid voor deze vogels. Met het ophangen van nestkastjes 
kunnen we ze helpen om hun nesten successvol te laten uitkomen.  
Vooral mezen die ook rupsen, waaronder de eikenprocessierups, eten 
zien we graag wat meer. Daarnaast is het ook leuk om een kastje zelf 
te maken van gerecycled hout en  de vogeltjes in je tuin te bekijken als 
ze met hun nest bezig zijn.  
Wil je liever een kastje kopen? In deze gids vind je een aantal 
aanbevolen verkoopadressen.  
 
Vogelhuisjes in kaart 
Daarnaast willen we graag bijhouden hoeveel nestkastjes op de 
Noenes hangen en hoeveel er ieder jaar bewoond worden. Wil jij 
helpen de vogelpopulatie op de Noenes in kaart te brengen?  Schrijf je 
nestkastje in via noenesindenesten@gmail.com en meld dit voorjaar 
wie de nieuwe bewoners zijn. Wij houden de gegevens bij en houden je 
op de hoogte van de resultaten van deze actie.   
 
Ophangen 
Vogels stellen specifieke eisen aan de plaats waar ze hun nestje 
bouwen. Belangrijk zijn de grootte van de opening, of het kastje stevig 
vast zit, niet te warm en niet te koud, schoon en droog, en een vrije 
aanvliegroute. Ze moeten beschermd worden tegen ongewenste 
gasten zoals katten, eksters, marters en eekhoorntjes die het op hun 
eitjes en jong gemunt hebben.  
Kastjes liefst in het najaar ophangen op een rustige plaats met de 
opening naar oost / noordoost zodat hij uit de zon, regen en wind 
hangt. Kastjes voor dezelfde soort moet minimaal 10 meter uit elkaar 
opgehangen worden zodat ze een eigen territorium kunnen hebben. 
Uitzondering zijn huismussen en zwaluwen die graag dicht bij elkaar 
zitten. Kastjes voor roodborstje en merel zijn half open (voorzijde is 
half open) en moeten goed beschut opgehangen worden bijvoorbeeld 
in een klimop. In de herfst de kastjes leegmaken en met heet water 
uitspoelen voor de volgende lichting.  
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Bouwpakket Mezenkastje 

 
Benodigde materialen  

 Houten plank van 1,8 x 144 x 15 cm 
 Een stukje rubberen binnenband  
 Gatenboor met juiste diameter 
 Spijkers 
 IJzerdraadje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkwijze 

 Zaag de plank in de stukken zoals hiernaast staat afgebeeld. 
 Boor een gat met de juiste diameter (zie schema op volgende 

pagina om te zien welke maat bij welke vogel past) 
 Timmer de onderdelen in elkaar 
 Bevestig het stukje binnenband op de achterwand en het dakje 

om het deksel te laten scharnieren.  
 Beits alleen de buitenkant en doe dit met natuurbeits, zodat het 

kastje kan blijven ademen 
 Houdt het dak op zijn plek met twee spijkertjes en een 

ijzerdraadje 
 Kieren kun je met watervaste houtlijm dichten 



 

 
Nestkastafmetingen per vogelsoort 

(cm) Pimpelmees 
Glanskop 
Matkopmees 
Kuifmees 

Koolmees 
Kuifmees 
 

Boomklever 
Bonte 
vliegenvanger 
Huismus 
 

Spreeuw 
Specht 
 
 

Bosuil Roodbost 
Merel 

Vliegopening 2,8 3,2 3,4 4,5 13 Halfopen 

Hout dikte 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  

Bodem maat 11x13,5 11x13,5 11x13,5 14x14 32x32  

Voor en 
achterkant 

11x28 11x28 11x28 16x50 36x50  

Zijkanten 17x28 17x28 17x28 14x50 32x50  

Dakje 18x25 18x25 18x25 16x20 40x40  

Ophanglat 4x40 4x40 4x40 4x100 4x100  

 

 
Meer informatie en verkooppunten 
www.vivara.be 
www.vogelbescherming.nl  
 

 
 
Noenes Natuurwerk zet zich in  
voor de biodiversiteit binnen ons 
 buurtschap door jaarlijks een aantal  
initiatieven te nemen met als doel  
informatieverschaffing en actie  
voor groen, biodivers leven in de Noenes.  
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