Vogelhuis maken
In de stad leven een hoop wilde vogels. Door de vele huizen en gebouwen is het soms moeilijk voor ze
om een geschikte plek te vinden om een nest te bouwen. Maak daarom nu je eigen vogelhuisje, en
help de vogels in jouw buurt.

Het ontwerp van een vogelhuisje

Elke vogel heeft zijn eigen ‘woonwensen’. Denk aan de grootte van het huisje en die van de opening. Maar
ook de hoogte en locatie waar je het huisje hangt zijn bepalend voor welke vogel er gebruik van zal maken.
Kijk dus eerst welke vogelsoorten in je tuin voorkomen en bepaal dan hoe jouw vogelhuis er uit komt te
zien.
Een paar algemene tips:
• maak je huisje van natuurlijke materialen, zoals hout.
• zorg er voor dat het huisje waterdicht is en niet in de volle zon of wind hangt
• houd de ingang vrij van takken en bladeren

Nestmateriaal

Vogels zoeken meestal zelf materiaal voor in de nestkast. Ze verzamelen bijvoorbeeld takjes, twijgjes en
bladeren, maar ook zachtere materialen zoals katten- en hondenhaar. Leg eens een paar verschillende
materialen op een tafel of stoel om te kijken wat de vogels in jouw buurt het liefst gebruiken.

Zorg voor rust

Is er een vogel in het vogelhuisje ingetrokken? Zorg dan voor voldoende rust. Kijk niet te vaak in het kastje,
en houd ook katten op afstand. Is er niet meteen een vogel op jouw huisje afgekomen? Heb dan nog even
geduld. Vogels zijn erg zorgvuldig wanneer het aankomt op een nestplek en moeten vaak even wennen.
Misschien komt er in de winter wel een vogel overnachten.

Nestkast voor mezen en mussen

Mezen en mussen zijn holenbroeders en nestelen
graag in holtes. Ze broeden tussen april en augustus
en hebben meestal één tot drie legsels per jaar, met
meerdere eieren. Maak de opening van het huisje
minimaal 14 centimeter boven de bodem, anders
kunnen de jongen er te makkelijk uit.
Afmeting huisje: 12 x 12 x 26 mm [bxdxh]
Diameter opening: 25 – 35 mm
Hoogte: 2 - 3 meter

Koolmees
Parus major
opening 32 mm

Heggenmus
Prunella modularis
opening 35 mm

Nestkast voor roodborst en winterkoning

Deze vogels zijn ‘halfholenbroeders’. Ze broeden van april t/m juli en
hebben meestal twee legsels met elk 5 – 7 eieren. Ze hebben een
voorkeur voor een huisje met een wat grotere opening, maar deze moet
wel beschut zijn en relatief laag bij de grond hangen.
Afmeting: 15 x 15 x 26 [bxdxh]
Diameter opening: half-open huisje
Hoogte: 1 - 2 meter

Roodborstje
Erithacus rubecula

Nestkast voor lijster

Lijsters, waaronder de merel, broeden van eind maart tot in juli.
Ze krijgen tot wel drie legsels per jaar, met elk gemiddeld 4 a 5
eieren. Ze broeden in een open kast of kom, die ze van binnen
bekleden met fijn gras en modder. Het nest kan het best laag
worden opgehangen, beschut tussen struiken en andere lage
beplanting.
Afmetingen: 23 cm x 24 cm x 23 cm [bxdxh]
Diameter opening: hele zijde open
Hoogte: tot 1,5 meter

Merel
Turdus merula

Nestkast voor bonte specht

Bonte spechten nestelen het liefst in een holle boom of een huisje dat daar
op lijkt. De nestkast moet beschut hangen, op 2 tot 3 meter van de grond.
Bonte spechten broeden vanaf begin april en leggen zo’n 5 – 7 eieren.
Afmeting: 16 cm x 16 cm x 55 cm [bxdxh]
Opening diameter: 45 mm
Hoogte: 2 -3 meter

Grote bonte specht
Dendrocopus major

