
Nestkastjes
speurtocht

 Landgoed Schothorst



Door nestkasten op te hangen, kunnen we dieren helpen.
De meeste nestkasten zijn voor vogels, zodat zij 
nestgelegenheid hebben. Er bestaan ook kasten voor 
marters, eekhoorns, egels, wilde bijen en vleermuizen. 
Enkele van die kasten hangen op Landgoed Schothorst. 
Dieren schuilen, slapen of nestelen daarin. Andere 
geschikte plekken zijn: een holle boomstam, een oud 
spechtennest, een gat in een huis, een zolder van een 
boerderij, een openstaande brievenbus of iets dergelijks.

Niet elke nestkast in het park zal in gebruik zijn.  
Kijk van een afstand om de dieren niet te 
verstoren.
Neem daarom een verrekijker mee.

Routeaanwijzing
Ga als je buiten komt, loop je naar rechts. 
Gebruik de plattegrond in het midden van dit 
boekje.

  Torenvalk
Aan het eind van het weiland 
hangt in een populier een 
open nestkast. Die is voor 
een torenvalk. Een kleine 
roofvogel die je soms stil in 
de lucht ziet staan, speurend 
naar een prooi, bijvoorbeeld 
een muisje.

  Insectenhotel
Dit insectenhotel biedt ruimte aan allerlei 
insecten en kleine beestjes, bijvoorbeeld 
pissebedden, spinnen, oorwormen, wespjes en 
bijen. Sommige soorten zoeken er een schuil-
plaats, bijvoorbeeld om in te overwinteren, 
anderen leggen er eitjes in.

1

3

2 Halfholenbroeders
In deze boomgaard hangen open nestkastjes. Zulke nestkastjes 
worden gebruikt door bijvoorbeeld roodborst (1), grauwe-(2) en 
bonte vliegenvanger (3), winterkoning (4) en gekraagde rood-
staart (5). In een boomgaard is voldoende voedsel te vinden 
voor deze insecteneters. De insecten komen bijvoorbeeld af op 
de bloesem en het fruit of op afgevallen fruit.
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  Wilde bijen
Als je dit kastje opendoet, zie je dat er buisjes in zitten. Zie je dat er buisjes 
gevuld zijn, dan weet je dat het bijenhotel gebruikt wordt. Wilde bijen hebben 
stuifmeel nodig als voedsel, dus moeten er in de buurt vele maanden bloe-
men bloeien. De bijen en de bijenlarfjes leven daarvan. 
Wilde bijen leggen een eitje achterin het buisje en ze stoppen er stuifmeel 
bij. Een bij legt er weer een eitje bij en weer stuifmeel enz. De ene soort wil 
een brede tunnel en de andere soort wil juist een smaller tunneltje om eitjes 
in te leggen. Deze buisjes zijn mooi glad aan de binnenkant. Ook in houten 
blokken, waarin gaatjes zijn geboord, moeten de gaatjes mooi glad zijn, 
anders beschadigen de vleugeltjes. Op internet zijn veel voorbeelden van 
insectenhotels te vinden. Een goed idee om zelf in je bloementuin te maken!
In de natuur leggen ze hun eitjes in holle stengels van oude planten. In 
een nette tuin zijn die niet te vinden en is er geen natuurlijke schuil- en 
nestgelegenheid voor ze.

Ook solitaire wespen kunnen gebruik maken 
van zulke kastjes. Zij vullen hun nestruimte 
met allerlei kleine dode insecten en spinnen 
die ze gevangen hebben als voedsel voor 
hun larfjes. Wespen zijn vleeseters. 
Een kastje voor solitaire bijen en wespen, 
moet op het zuiden in de volle zon hangen.
Deze insecten zijn heel nuttig, want ze 
helpen bij de bestuiving. Je hoeft er niet 
bang voor te zijn, want ze kunnen ons 
mensen niet prikken.

  Eend
In de vijver staat een eendenkorf, 
een gevlochten mand waarin 
een eend, een meerkoet of een 
waterhoentje haar eieren kan 
leggen. In zo’n korf liggen de 
eieren behoorlijk veilig. 
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Waterhoentje Meerkoet Wilde eend

6 Huiszwaluw
Mensen kijken in de lente uit naar de eerste 
zwaluwen, dat betekent dat de zomer in 
aantocht is! In de korte tijd dat zwaluwen 
in Nederland zijn, moeten ze zorgen dat 
ze nageslacht krijgen: paren, eitjes leggen, 
broeden en jongen voeren. Onder de 
overstekende dakrand zie je een  
kunstnest voor een huiszwaluw.

  Bosuil
Een bosuil is een grote vogel.  
’s Avonds en ’s nachts jagen ze 
vooral op muizen. In dit bos wonen 
meestal één of enkele bosuilen. 
Als er een paartje is en er jongen 
zijn, kunnen er samen wel vijf in dit 
Schothorster bos zijn. Deze nestkast 
is geschikt voor een bosuil, maar 
vaak geven ze de voorkeur aan 
een holle boom. In de paartijd, in 
december, kun je soms de mysteri-
euze roep van deze vogels horen.
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  Spechten
Deze grote nestkast is 
voor de specht. Naar zo 
een mooie opvallende 
vogel kijken mensen graag. 
Vaak hakken spechten een 
nesthol uit in een oude 
boom, maar maken ook 
wel gebruik van bestaande 
holen. Maar als er zo’n 
mooie nestkast op een 
geschikte plaats hangt, 
heb je kans dat ze voor de 
nestkast kiezen. Heb je geen 
oude grote bomen in je 
buurt, maar is het leefgebied 
verder wel geschikt voor 
spechten, dan kun je ze 
nestgelegenheid bieden met 
zo’n nestkast.
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 Steenuil
De omgeving is geschikt voor een steenuil, 
daarom hangt er een kast voor steenuilen. 
Maar het is al meer dan 30 jaar geleden dat hier 
steenuilen gebroed hebben, dus de kans dat je er 
hier een ziet is heel klein. In Coelhorst, een ander 
natuurgebied bij Amersfoort, zijn ze wel aanwezig. 
De nestkast is,  als er geen blad aan de bomen zit, 

vanaf deze plaats met een verrekijker te 
zien. Ergens halverwege 
de bosschages tussen 
de weilanden hangt die 

nestkast. 
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Waar hangen de nestkasten?



  Vleermuizen
De opening is een sleuf aan de onderkant. In de zomer kunnen 
er veel vleermuizen in verblijven. De achterplank, waarvan je 
aan de onderkant een deel ziet, is ruw, daar hebben ze met 
hun nagels houvast aan. In de winter zijn vleermuizen hier niet 
te vinden, dan houden ze een winterslaap in bijvoorbeeld een 
grot, bunker of een koude vochtige kelder of een oude boom 
met geschikte holtes, een plek waar het net niet vriest.

10  Huismus
Huismussen leven altijd in een groep, een  
kolonie. Broeden doen ze daarom vlak bij elkaar.  
Ze maken hun nest graag onder de dakpannen, 
maar bij veel huizen is dat lastig, omdat er geen 
ruimte onder zit.  Er zijn ook weinig gaten en spleten 
in muren van huizen en schuurtjes om een nest in te 
maken. Daarom is zo’n mussenkast een uitkomst.

  Spreeuw
Vroeger hing men een spreeuwenpot op om er 
eieren of jongen van spreeuwen uit te halen. Aan 
de achterkant, die tegen de muur aanhangt, zit een 
gat om hem leeg te kunnen halen. Een gratis eitje 
of enkele jonge vogeltjes waren welkom voor arme 
mensen. Er bestonden ook kleinere vogelpotten voor 
bijvoorbeeld mussen. In ons land zijn broedvogels 
tegenwoordig beschermd en kunnen ze ongestoord 
hun eieren uitbroeden en hun jongen grootbrengen.

  Kerkuil
Een nestkast voor een kerkuil is groot. Zowel in de natuurtoren van Het 
Groene Huis als op de zolder in de middeleeuwse boerderij bevindt zich een 
nestkast voor een kerkuil. Wil je de nestkast zien? Op de monitor in Het Groe-

ne Huis kun je in de natuurtoren kijken. Een kerkuil 
zul je niet snel te zien krijgen. Dat geldt eigenlijk 
voor alle uilen. Doordat het nachtdieren zijn, heb je 
weinig kans. Ook kauwtjes en holenduiven maken 
graag gebruik van zo’n nestkast. Doordat er hier veel 
kauwtjes leven, is de kans groot dat zo’n nestkast 
gebruikt wordt door een kauwtje.
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Holenduif

Kauw Pimpelmees

Koolmees
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  Mezen
De twee meest voorkomende 
mezen zijn de pimpel- en de kool-
mees. Een pimpelmees is kleiner 
dan een koolmees. Daarom is de 
nestkastopening van een pimpel-
mezenkast kleiner dan in die voor 
een koolmees.
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  Boomholtes
In deze oude bomen zitten gaten. Die 
gaten zijn ontstaan doordat spechten 
daarin holen hebben gehakt of takken 
zijn afgebroken. Er zijn veel dieren 
die van zulke holen gebruik kunnen 
maken: boommarters, vleermuizen 
en vogels zoals de boomklever, de 
holenduif, het kauwtje, mezen en 
spechten. Zelfs mandarijneenden 
broeden in boomholtes!
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  Boomkruiper
Een boomkruiper leeft van insecten 
die hij met zijn naar beneden gebogen 
spitse snaveltje tussen de spleten van de 
boomstam uitpeutert. Ze kruipen schuin 
langs de stam omhoog. Ze kunnen zo van 
de stam hun nestkastje in kruipen, want de 
opening zit aan de zijkant van de nestkast 
tegen de stam aan.

  Gierzwaluw
Een gierzwaluwkast hangt hoog aan of in 
een gebouw in de stad. Gierzwaluwen zijn 
echte rotsbewoners en de stad is in hun 
ogen een rotspartij. Gierzwaluwen zijn 
alleen de eerste zomermaanden in Neder-
land. Een nestkast gebruiken ze alleen om 
in te broeden. De overige tijd van hun leven 
brengen ze vliegend en zwevend in de lucht 
door. Ze slapen ook vliegend en vangen hun 
eten terwijl ze vliegen. Wonderlijke vogels! 
Of ze deze plek in Park Schothorst genoeg 
‘stads’ vinden is de vraag.
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 Natuurtoren
In de kleinste toren van Het Groene Huis, de natuurtoren, is rekening gehouden 
met ruimte voor dieren. Als je goed kijkt, zie je invliegopeningen. Aan de 
binnenkant zijn vleermuiskasten en mezenkasten gemonteerd. Er staat zelfs 
een grote uilenkast. Er is al een keer een bosuil in de toren geweest. Die zat op 
de uilenkast. Het zou mooi zijn als de nestkast in gebruik genomen wordt door 
een kerk- of bosuil.
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Wil je zelf ook nestkasten ophangen?

Welke nestkasten zijn geschikt 
om in de buurt van je huis op te 
hangen?
Als je weet welke holenbroeders daar 
voor (kunnen) komen, kun je voor die 
dieren een nestkast ophangen. Meestal 
zullen dat mezen of mussen zijn, maar 
ook voor gierzwaluwen of vleermuizen 
zijn nestkasten te koop. Roodborstjes 
broeden in half open nestkasten. Bedenk 
of je tuin geschikt is voor een nestkastje. 
Lopen er niet teveel vijanden (katten) 
rond? Zelfs als je niet te hoog in een flat 
woont, kun je een nestkast ophangen, 
bijvoorbeeld voor mussen of mezen.

Uit welk materiaal bestaat een 
goede nestkast? 
Er zijn veel soorten nestkasten op de 
markt. Let op dat de wanden dik genoeg 
zijn. Als ze ongeveer twee cm dik zijn, 
wordt het binnenin niet zo snel te warm 
of te koud.
Een dakje bedekt met dakleer of een 
stukje vijverfolie verlengt de levensduur.
De ophanglat moet gemaakt zijn van 
een harde houtsoort, bijvoorbeeld van 
eikenhout. Die lat hangt namelijk altijd in 
de schaduw en zou daardoor sneller weg 
kunnen rotten. 

Voor welke vogel, welk  
nestkastje?
Grote vogels hebben meer ruimte nodig 
en hebben dus behoefte aan een grote 
nestkast. 
De grootte van de invliegopening is 
bepalend voor de soort. Door een klein 

gaatje kan alleen een klein vogeltje 
naar binnen. Daardoor beschermt hij 
zijn eieren en jongen tegen grotere 
dieren.
Op internet staan veel bouwtekeningen 
van nestkasten.

Waar hang je een nestkastje?
Hang een nestkast buiten het bereik 
van katten op. Om te voorkomen dat 
het inregent hang je de vliegopening 
niet op het westen. Om de temperatuur 
niet te hoog te laten oplopen, hang je 
de nestkast niet in de volle zon, dus niet 
op het zuiden, dus wel op het oosten of 
noordoosten.
Hang het nestkastje stevig op, de 
dieren willen natuurlijk niet uit de boom 
waaien.

Schoonmaken nestkast
Elk najaar moeten vogelnestkasten 
schoongemaakt worden, zodat 
schadelijke insecten (mijten, luizen 
e.d.) verdwijnen. Haal het oude nest 
eruit en borstel het kastje schoon. 
Als het mogelijk is, kun je de nestkast 
met kokend water omspoelen. Laat de 
nestkast goed drogen voor je het weer 
terughangt.

In tuincentra, in de winkel van de 
Vogelbescherming en via internet kun 
je nestkasten kopen.
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