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TIPS VOOR HET HANGEN VAN NESTKASTEN 
 

Veel vogelsoorten maken dankbaar gebruik van de broedgelegenheid, die wij hen aanbieden in de 

vorm van een nestkast. Maar om het broedsucces te verhogen is het goed om vooraf kennis te 

nemen van enkele tips. Ook voor vleermuiskasten gelden specifieke regels, die hieronder zijn 

weergegeven.  

 

 Voor sommige vogelsoorten kunnen meerdere nestkasten bij elkaar gehangen worden, 

omdat die soort graag in groepen broedt. Een groep biedt nu eenmaal veiligheid en 

bescherming tegen rovers, zoals katten, kraaien, ratten en marters. Dit geldt bij voorbeeld 

voor Spreeuwen en Huismussen.  

Andere soorten, zoals Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers en Grauwe Vliegenvangers 

zijn meer op hun privacy gesteld; zij broeden het liefst niet te dicht bij soortgenoten. 

Wanneer er dan toch meerdere nestkasten dicht bij elkaar worden gehangen, leidt dat ruzies 

en zelfs gevechten, wat een nadelige invloed op het broedsucces heeft.  

 

 Steenuilen zijn kritisch in het kiezen van hun nestgelegenheid. Een nestkast, die op een 

ongeschikte plek wordt gehangen, zullen zij zelden betrekken. Daarom beoordelen leden van 

de Nestkastengroep van Natuurwerkgroep Liempde eerst of de beoogde locatie passend is 

voor Steenuilen. Bovendien bieden zij ondersteuning bij het hangen van Steenuilnestkasten. 

Jaarlijks controleren zij deze nestkasten op broedsucces en zorgen zij er voor dat de kast in 

het najaar weer schoon gemaakt wordt. Op deze manier wordt hulp geboden aan dit 

sympathieke, zeldzame uiltje waarmee het lange tijd erg slecht ging vanwege het verdwijnen 

van zijn traditionele broedplekken (oude schuurtjes en holle bomen).  

 

 Hang een nestkast hoog en droog op minimaal 3 meter hoogte. Houd er ook rekening mee 

dat regen, wind en zon niet te veel invloed op de nestkast hebben. De kast kan daarom het 

beste gericht zijn op het noorden, noordoosten of oosten. 

 

 Denk bij het ophangen van de nestkast ook aan een geschikte omgeving. Huismussen leven 

graag tussen struiken, heggen en andere beschutting waarin zij weg kunnen duiken wanneer 

hun grootste vijand, de Sperwer, het op hen voorzien heeft. Een overstek of open garage is 

een zeer geschikte plek om een mussenkast op te hangen.  

 

 Zorg er voor dat Spreeuwen meteen bij de invliegopening kunnen komen. Let er vooral op 

dat de invliegopening vrij is van takken en andere zaken.  

 

 De vogelnestkasten kunnen het beste in het najaar schoongemaakt worden; verwijder alle 

nestmateriaal.  
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 Vleermuizen maken alleen in de zomermaanden gebruik van vleermuiskasten, alleen of met 

een groepje soortgenoten. Buiten de zomermaanden trekken vleermuizen zich, liefst in 

elkaars gezelschap, terug in winterverblijven. 

 

 Vleermuiskasten kunnen het beste op een zonnige plek, tegen de gevel of een boom, 

gehangen worden. Blijf uit de buurt van een straatlantaarn of lamp. Hang het liefst enkele 

kasten bij elkaar. Wanneer kasten op zolders of in schuren gehangen worden, hang ze dan zo 

hoog mogelijk (minimaal 3 meter hoogte) tegen de gevel of op balken.  

 

 Vleermuiskasten hoeven in principe niet schoongemaakt worden. Wel moet de opening vrij 

gemaakt worden van eventuele spinnenwebben. Jaarlijks moet ook de deugdelijkheid van de 

kast en de ophanging gecontroleerd worden. 

 

 Denk bij het ophangen of schoonmaken van vogelnestkasten of vleermuiskasten aan de 

veiligheid van uzelf en anderen. Zorg dat de ladder stevig staat en dat er altijd iemand de 

ladder vasthoudt. Houd bovendien in de gaten dat er niemand onder de ladder loopt.  

 

 

 


