
Gratis vogel- en vleermuiskasten 
 
Vanuit het project Biodiversiteit rondom gebouwen in Sint-Michielsgestel worden een aantal voorzieningen voor 
vleermuizen en vogels GRATIS beschikbaar gesteld voor iedereen die daar interesse in heeft. Hieronder kunt een 
overzicht vinden van de beschikbare voorzieningen. Als enige voorwaarde stellen we wel dat uw woning of terrein 
geschikt is voor het aanbrengen van de voorziening en dat er een goede kans bestaat dat de voorziening gebruikt zal 
worden. In de detail informatie van elke voorziening worden al de belangrijkste voorwaarden genoemd waaraan 
voldaan moet worden. Heeft u interesse om een voorziening in of rond uw woning aan te brengen neem dan contact 
op met de Natuurgroep Gestel: natuurgroepgestel@planet.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen en vervolgens 
kijken we een voorziening bij u kunnen plaatsen. 
 
 

Soort (groep) Voorziening 1 Voorziening 2 Voorziening 3 Voorziening 4 

Vleermuizen IB VL 01 Inbouwsteen 
Vleermuizen 

IB VL 02 
Inbouwsteen 
Vleermuizen 

VK MP 01 
Vleermuizenkast 

VK MP 03 
Vleermuizenkast 

 

 

 
  

Gierzwaluw IB GZ 03 Inbouwsteen 
Gierzwaluw 

IB GZ 04 
Inbouwsteen 
Gierzwaluw 

NK GZ 08 Nestkast 
Gierzwaluw 

 

     

Spreeuw NK SP 02 Nestkast 
Spreeuw 
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Soort (groep) Voorziening 1 Voorziening 2 Voorziening 3 Voorziening 4 

Huismus NK VV 01 Vogelvide© 
(6x1mtr) 

NK MU 06 Nestkast 
Mus 

Toobie's Place  

 

 
  

 

Boerenzwaluw Zwaluwplankjes    
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IB VL 01 Inbouwsteen Vleermuizen  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie ook de volgende video op Youtube:  https://youtu.be/gIW1rhov59A 
 
 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 22 x 50 x 16 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 18.5 x 40 x 2.5 

Gewicht (kg) 7.8 

Kleur Grijs 

Materiaal Woodstone®/Multiplex 

Soort Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Tweekleurige vleermuis, Kleine 
dwergvleermuis 

Omschrijving 

Deze inbouwsteen is ideaal voor vleermuizen. Welke soort gebruik maakt van de inbouwsteen is afhankelijk van het 

gebied waar de inbouwsteen wordt toegepast en welke soorten daar al voorkomen. Bij toepassing van één steen per 

locatie kan de inbouwsteen gebruikt worden als schuilplaats voor één of enkele exemplaren of als paarplek. De 

inbouwsteen is ook geschikt als kraamverblijf, hiervoor moeten wel meerdere stenen aan elkaar geschakeld worden 

zodat er een grotere ruimte ontstaat. Bij vleermuizen geldt, hoe meer ruimte ze ter beschikking krijgen hoe beter! Dus 

ook als schuilplek. Soorten die gebruik maken van de inbouwsteen zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

kleine dwergvleermuis, laatvlieger en de tweekleurige vleermuis. 

Plaatsing 

De vleermuis inbouwsteen kan worden toegepast bij nieuwbouw of renovatie. De voorzijde met sleuf is gemaakt op 

maatvoering van een standaard waalformaat (3 lagen hoog). De voorzijde van de inbouwsteen (met de sleuf) wordt 

gelijk of iets binnen de voorzijde van de gevel geplaatst. De isolatie in de spouw kan gewoon doorlopen achter de steen 

https://youtu.be/gIW1rhov59A


dus er ontstaat geen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden dan is het belangrijk om de isolatie ruim 

om de omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte achter de kast moet in dat geval opgevuld worden met een harde 

isolatie. De inbouwstenen kunnen geschakeld toegepast worden. Hiervoor kan men links of rechts het houten deel 

wegnemen. De vleermuizen kunnen op deze manier van de ene naar de andere steen kruipen. Hierdoor ontstaat er dus 

eigenlijk een grote vleermuiskast in de spouw. De inbouwsteen kan op iedere windrichting worden toegepast met een 

voorkeur voor de zuidelijke kant. Plaats de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel maar minimaal op 2,5 meter. De 

aanvliegroute naar de kast vrij houden dus geen bomen of struiken voor de muur laten groeien en geen zonwering of 

iets dergelijks boven de inbouwsteen. Waar vleermuizen zitten kan men uitwerpselen vinden. De inbouwstenen dus 

beter niet boven een deur, raam of balkon plaatsen. De plek van de inbouwsteen mag niet fel verlicht worden dus geen 

verlichting boven de inbouwsteen plaatsen. De inbouwstenen zijn in de spouw (dus niet zichtbaar) uit te breiden met 

de spouwsteen IB VL 02. 

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De inbouwstenen kunnen in principe in elke woning worden toegepast. Alleen woningen aan drukke verbindingswegen 
zijn minder geschikt vanwege het verhoogde risico op verkeersslachtoffers. 

Onderhoud 

De bodem van de inbouwsteen is schuin aflopend gemaakt. Hierdoor rollen de uitwerpselen van de vleermuizen 

gewoon uit de kast naar buiten. Verder is er geen onderhoud nodig voor deze inbouwsteen. 

 

 
  



 

IB VL 02 Inbouwsteen Vleermuizen  

 
 

Buitenmaat (b x h x 
d) (cm) 

22 x 50 x 6 

Binnenmaat (b x h x 
d) (cm) 

18.5 x 46 x 2.5 

Gewicht (kg) 3.5 

Kleur Grijs 

Materiaal Woodstone®/Multiplex 

Soort Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Kleine 
dwergvleermuis, Tweekleurige 
vleermuis 

Omschrijving 

Deze inbouwsteen is ideaal voor vleermuizen. Welke soort gebruik maakt van de inbouwsteen is afhankelijk van het 

gebied waar de inbouwsteen wordt toegepast en welke soorten daar al voorkomen. Bij toepassing van één steen per 

locatie (altijd in combinatie met de inbouwsteen IB VL 01) kan de inbouwsteen gebruikt worden als schuilplaats voor 

één of enkele exemplaren of als paarplek. De inbouwsteen is ook geschikt als kraamverblijf, hiervoor moeten wel 

meerdere stenen aan elkaar geschakeld worden zodat er een grotere ruimte ontstaat. Bij vleermuizen geldt, hoe meer 

ruimte ze ter beschikking krijgen hoe beter! Dus ook als schuilplek. Soorten die gebruik maken van de inbouwsteen zijn: 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger en de tweekleurige vleermuis. 

Plaatsing 

De vleermuis spouwsteen moet worden toegepast in combinatie met de inbouwsteen voor vleermuizen ‘IB VL 01 

Inbouwsteen Vleermuizen’ bij nieuwbouw of renovatie. De spouwsteen is door het wegnemen van de 

verbindingsstukken te schakelen aan de inbouwsteen. Hierdoor wordt er een grotere binnenruimte gecreëerd voor de 

vleermuizen. De isolatie in de spouw kan gewoon doorlopen achter de steen dus er ontstaat geen koudebrug. Moet er 

toch isolatie weggesneden worden dan is het belangrijk om de isolatie ruim om de omtrek van de kast weg te snijden. 

De ruimte achter de kast moet in dat geval opgevuld worden met een harde isolatie. 

De inbouwstenen kunnen geschakeld toegepast worden. Hiervoor kan men links, rechts of boven het houten deel 

wegnemen. Verwijder voordat de spouwsteen geplaatst wordt eerst de desbetreffende houten toegangsluikjes bij 

zowel de spouwsteen als de inbouwsteen ‘IB VL 01 Inbouwsteen Vleermuizen’. De vleermuizen kunnen op deze manier 

van de ene naar de andere steen kruipen. Hierdoor ontstaat er dus eigenlijk een grote vleermuiskast in de spouw. 

De inbouwsteen kan op iedere windrichting worden toegepast met een voorkeur voor de zuidelijke kant. Plaats de 

inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel maar minimaal op 2,5 meter. De aanvliegroute naar de kast vrij houden dus 

geen bomen of struiken voor de muur laten groeien en geen zonwering of iets dergelijks boven de inbouwsteen. Waar 

vleermuizen zitten kan men uitwerpselen vinden. De inbouwstenen dus beter niet boven een deur, raam of balkon 



plaatsen. De plek van de inbouwsteen mag niet fel verlicht worden dus geen verlichting boven de inbouwsteen 

plaatsen. 

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De inbouwstenen kunnen in principe in elke woning worden toegepast. Alleen woningen aan drukke verbindingswegen 
zijn minder geschikt vanwege het verhoogde risico op verkeersslachtoffers. 

Onderhoud 

Er is geen onderhoud mogelijk voor deze inbouwsteen aangezien deze in de spouwmuur verwerkt zit. 

 
  



 

VK MP 01 Vleermuizenkast  
 

  

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 28 x 41 x 6.5 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 22.5 x 33 x 1.5 

Gewicht (kg) 2 

Kleur Zwart 

Materiaal Multiplex 

Soort 

Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis, Kleine 
dwergvleermuis, Rosse vleermuis, 
Bosvleermuis, Brandtsvleermuis, 
Baardvleermuis 

 

 

Omschrijving 

Er zijn verschillende vleermuissoorten die gebruik kunnen maken van deze vleermuizenkast, dit is afhankelijk van 

de soorten die lokaal voorkomen en waar de vleermuizenkast wordt opgehangen. Deze kast is geschikt als zomer 

en/of paarverblijf. Bij milde winters kan de kast ook als schuilplek dienen. 

 

Plaatsing 

De vleermuiskast kan aan de gevel van een woning of schuur geplaatst worden. Kies bij voorkeur een zonnige plek 

maar plaats de kast niet onder of in kunstlicht. Vermijd directe regeninslag. De vleermuizenkast ophangen met de 

bijgeleverde schroeven. In de achterwand bevindt zich een “sleutelgat” waar de gemonteerde schroef ingehaakt 

kan worden. Door het voorgeboorde gat in de aanvliegplank kunt u de vleermuizenkast extra vast zetten. Bij 

voorkeur meerdere kasten bij elkaar hangen. Bij plaatsing op zolders en in stallen de kasten zo hoog mogelijk 

tegen de gevel of palen plaatsen. Bij hoge ruimtes in stallen of op zolders de kasten op minimaal 3 meter hoogte 

plaatsen. 

Plaatsing kast: Geschikt voor: 

Aan gebouwen Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis. 

Op zolders, in stallen Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis. 



  

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De vleermuiskast kan in principe rond elke woning worden aangebracht. Alleen woningen aan drukke 
verbindingswegen zijn minder geschikt vanwege het verhoogde risico op verkeersslachtoffers. 

Belangrijk. Vanuit het project heeft het de voorkeur om in eerste instantie alleen inbouwvleermuiskasten aan te 
brengen omdat deze een generatie lang mee gaan en vanuit dat perspectief dus de meest duurzame oplossing zijn.  In 
de nabijheid van bekende kraamkolonies kunnen deze vleermuiskasten echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan 
het netwerk aan verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze kasten zullen dus alleen maar onder specifieke 
omstandigheden worden aangeboden. 
 

Onderhoud 

De vleermuiskasten moeten één keer per jaar in de winter schoongemaakt worden. Bij voorkeur tijdens een 

vorstperiode, controleer eerst of de kasten niet bezet zijn. Met een speciale borstel met lange steel kunnen alle 

spinnenwebben en andere vervuiling (zoals ontlasting) in de kast verwijderd worden. Jaarlijks moet ook de 

deugdelijkheid van de nestkast en de ophanging gecontroleerd worden. 

 
  



 

VK MP 03 Vleermuizenkast  

 

 

 

Buitenmaat (b x h x d) 
(cm) 

51 x 79 x 16 

Binnenmaat (b x h x d) 
(cm) 

42 x 55 x (4 x 1.5) 

Gewicht (kg) 12 

Kleur Zwart 

Materiaal Multiplex 

Soort 

Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis, Baardvleermuis, 
Kleine dwergvleermuis, 
Brandtsvleermuis 

Omschrijving 

Er zijn verschillende vleermuissoorten die gebruik kunnen maken van deze vleermuizenkast, dit is afhankelijk van 

de soorten die lokaal voorkomen en waar de vleermuizenkast wordt opgehangen. Deze kast is geschikt als zomer 

en/of paarverblijf. Bij milde winters kan de kast ook als schuilplek dienen. 

Plaatsing 

De vleermuiskast kan zowel aan een boom als aan een gevel geplaatst worden. Kies bij voorkeur een zonnige plek 

maar plaats de kast niet onder of in kunstlicht. Vermijd directe regeninslag. De vleermuizenkast ophangen met de 

bijgeleverde schroeven. In de achterwand bevindt zich een “sleutelgat” waar de gemonteerde schroef ingehaakt 

kan worden. Door het voorgeboorde gat in de aanvliegplank kunt u de vleermuizenkast extra vast zetten. Bij 

voorkeur meerdere kasten bij elkaar hangen. Bij plaatsing op zolders en in stallen de kasten zo hoog mogelijk 

tegen de gevel of palen plaatsen. Bij hoge ruimtes in stallen of op zolders de kasten op minimaal 3 meter hoogte 

plaatsen. 

Plaatsing kast: Geschikt voor: 

Aan gebouwen 
Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

baardvleermuis en brandtsvleermuis. 

Op zolders, in 

stallen 
Gewone dwergvleermuis en baardvleermuis. 

 



Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De vleermuiskast kan in principe rond elke woning worden aangebracht. Alleen woningen aan drukke 

verbindingswegen zijn minder geschikt vanwege het verhoogde risico op verkeersslachtoffers. 

Belangrijk. Vanuit het project heeft het de voorkeur om in eerste instantie alleen inbouwvleermuiskasten aan te 

brengen omdat deze een generatie lang mee gaan en vanuit dat perspectief dus de meest duurzame oplossing zijn.  In 

de nabijheid van bekende kraamkolonies kunnen deze vleermuiskasten echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan 

het netwerk aan verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze kasten zullen dus alleen maar onder specifieke 

omstandigheden worden aangeboden. 
 

Onderhoud 

De vleermuiskasten moeten één keer per jaar in de winter schoongemaakt worden. Bij voorkeur tijdens een 

vorstperiode, controleer eerst of de kasten niet bezet zijn. Met een speciale borstel met lange steel kunnen alle 

spinnenwebben en andere vervuiling (zoals ontlasting) in de kast verwijderd worden. Jaarlijks moet ook de 

deugdelijkheid van de nestkast en de ophanging gecontroleerd worden. 

 
  



 

IB GZ 03 Inbouwsteen Gierzwaluw    

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De gierzwaluw vangt zijn voedsel in de lucht dus stelt weinig eisen 

aan het habitat rond de gebouwen waar de voorzieningen worden 

aangebracht. Het belangrijkste is dat het voor de jongen in de 

inbouwsteen niet te heet wordt want hoge temperaturen overleven 

ze niet.    

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de volgende video op Youtube:  https://youtu.be/QzE8mMGJDFc 
 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 42 x 18 x 15,5 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 37 x 13 x 13 

Gewicht (kg) 8 

Kleur Grijs 

Invliegopening 6 x 3 cm (ovaal) 

Materiaal Woodstone® 

Soort Gierzwaluw 

Omschrijving 

Deze nestkast biedt nestgelegenheid aan de gierzwaluw. Gierzwaluwen zien onze gebouwen als vervangende 

“rotspartijen” waar ze in een natuurlijke situatie zouden gaan broeden. 

 

De gierzwaluw zoekt naar nestgelegenheid in spouwmuren en onder dakranden en daken. Deze nestgelegenheid 

is echter steeds minder voorhanden door renovatie en (na) isoleren. Het plaatsen van een gierzwaluw nestkast is 

dan de ideale oplossing. Zowel inbouw als opbouwkasten kunnen probleemloos worden toegepast bij nieuwbouw, 

https://youtu.be/QzE8mMGJDFc


renovatie of bij bestaande gebouwen. De nestkast is gemaakt van het duurzame materiaal Woodstone, een 

mengsel van houtvezel en beton. 

De invliegopening van deze inbouwsteen is speciaal op maat gemaakt voor de gierzwaluw. Toch kan het zijn dat er 

ook huismussen of een kool of pimpelmees in gaan broeden. Soms probeert een spreeuw zich naar binnen te 

wurmen. Geen probleem. Als de gierzwaluw de inbouwsteen kiest dan zal hij een eventuele andere bewoner 

vriendelijk doch dringend naar buiten werken. Vaak worden juist inbouwstenen die door andere soorten gebruikt 

worden eerder door de gierzwaluwen ontdekt.  

Plaatsing 

De gierzwaluw inbouwsteen kan worden toegepast bij nieuwbouw of renovatie. De hoogte van de nestkast is 

gemaakt op maatvoering van een standaard waalformaat (3 lagen hoog). De voorzijde van de inbouwsteen wordt 

gelijk met de voorzijde van de gevel geplaatst. De isolatie in de spouw kan gewoon doorlopen achter de steen dus 

er ontstaat geen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden dan is het belangrijk om de isolatie ruim 

om de omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte achter de kast moet in dat geval opgevuld worden met een 

harde isolatie. 

 

De inbouwsteen bij voorkeur op de noord of oostkant inbouwen, niet op de zuid en zuid/westgevel in verband 

met regeninslag. Waar mogelijk de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel plaatsen maar minimaal op 4 meter 

hoogte. De aanvliegroute van de nestkast vrij houden dus geen bomen of struiken voor de muur laten groeien en 

ook geen zonwering of iets dergelijk boven de inbouwsteen. De gierzwaluw broed graag in kolonies. Het is dus aan 

te raden meerdere inbouwstenen bij elkaar in te bouwen. De onderlinge afstand van de inbouwstenen moet dan 

minimaal 40 centimeter zijn. Er hoeft geen nestmateriaal toegevoegd te worden.  

Onderhoud 

Gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal en maken ook geen vieze strepen op de gevel. De inbouwstenen 

hoeven dan ook niet schoon gemaakt te worden. 

 
  



 

IB GZ 04 Inbouwsteen Gierzwaluw  

  

 

 

 

 

 

 

Zie ook de volgende video op Youtube: https://youtu.be/4Urs3TfqVlo 
 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 42 x 18 x 15 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 37 x 13 x 14.5 

Gewicht (kg) 8 

Kleur Grijs 

Materiaal Woodstone® 

Soort Gierzwaluw 

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De gierzwaluw vangt zijn voedsel in de lucht dus stelt weinig eisen aan het habitat 

rond de gebouwen waar de voorzieningen worden aangebracht. Het belangrijkste is 

dat het voor de jongen in de inbouwsteen niet te heet wordt want hoge temperaturen 

overleven ze niet.    
 

Omschrijving 

Deze nestkast biedt nestgelegenheid aan de gierzwaluw. Gierzwaluwen zien onze gebouwen als vervangende 

“rotspartijen” waar ze in een natuurlijke situatie zouden gaan broeden. 

 

De gierzwaluw zoekt naar nestgelegenheid in spouwmuren en onder dakranden en daken. Deze nestgelegenheid 

is echter steeds minder voorhanden door renovatie en (na) isoleren. Het plaatsen van een gierzwaluw nestkast is 

dan de ideale oplossing. Zowel inbouw als opbouwkasten kunnen probleemloos worden toegepast bij nieuwbouw, 

renovatie of bij bestaande gebouwen.  

Deze nestkast is gemaakt van het duurzame materiaal Woodstone, een mengsel van houtvezel en beton. De 

nestkast wordt in zijn geheel ingemetseld. Aan de voorzijde wordt de nestkast met steenstrips afgewerkt, er moet 

allen een invliegopening van 6 centimeter breed en 3 centimeter hoog worden gecreëerd. Deze invliegopening is 

nodig voor gierzwaluwen. Toch kan het zijn dat er ook huismussen of een kool of pimpelmees in gaan broeden. 

Soms ook een spreeuw. Geen probleem. Als de gierzwaluw de inbouwsteen kiest dan zal hij een eventuele andere 

https://youtu.be/4Urs3TfqVlo


bewoner vriendelijk doch dringend naar buiten werken. Vaak worden juist inbouwstenen die door andere soorten 

gebruikt worden eerder door de gierzwaluwen ontdekt. 

Plaatsing 

De verborgen gierzwaluw inbouwsteen kan worden toegepast bij nieuwbouw of renovatie. De hoogte van de 

nestkast is gemaakt op maatvoering van een standaard waalformaat (3 lagen hoog). De voorzijde van de 

inbouwsteen ligt ± 3 cm binnen de voorzijde van de gevel. Op deze manier kan men met steenstrips de voorzijde 

van de inbouwsteen volledig wegwerken. Er moet alleen een horizontale sleuf van 6 centimeter breed en 3 

centimeter hoog worden opengelaten als invliegopening. De isolatie in de spouw kan gewoon doorlopen achter de 

steen dus er ontstaat geen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden dan is het belangrijk om de 

isolatie ruim om de omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte achter de kast moet in dat geval opgevuld 

worden met een harde isolatie. 

 

De inbouwsteen bij voorkeur op de noord of oostkant inbouwen, niet op de zuid en zuid/westgevel in verband 

met regeninslag. Waar mogelijk de inbouwsteen zo hoog mogelijk in de gevel plaatsen maar minimaal op 4 meter 

hoogte. De aanvliegroute naar de kast vrij houden dus geen bomen of struiken voor de muur laten groeien en ook 

geen zonwering of iets dergelijk boven de inbouwsteen. De gierzwaluw broed ook graag in kolonies. Het is dus aan 

te raden meerdere inbouwstenen bij elkaar in te bouwen. De onderlinge afstand van de inbouwstenen moet dan 

minimaal 40 centimeter zijn. Er hoeft geen nestmateriaal toegevoegd te worden.  

Onderhoud 

Gierzwaluwen gebruiken weinig nestmateriaal en maken ook geen vieze strepen op de gevel. De inbouwstenen 

hoeven dan ook niet schoon gemaakt te worden. 

 

 
  



 

NK GZ 08 Nestkast Gierzwaluw  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 44 x 25 x 22 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 34 x 13 x 14 

Gewicht (kg) 8 

Kleur Grijs 

Materiaal Woodstone® 

Soort Gierzwaluw 

Categorie Gierzwaluwen 

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De gierzwaluw vangt zijn voedsel in de lucht dus stelt weinig eisen aan het habitat 

rond de gebouwen waar de voorzieningen worden aangebracht. Het belangrijkste is 

dat het voor de jongen in de inbouwsteen niet te heet wordt want hoge temperaturen 

overleven ze niet.    
 

Omschrijving 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_2OC2uO_fAhUJL1AKHbJ1Ai8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vivarapro.nl%2FNK-GZ-08-Nestkast-Gierzwaluw&psig=AOvVaw3Y0a15UHdwZoHswP_AWmc5&ust=1547629786678109


Deze nestkast biedt nestgelegenheid aan de gierzwaluw. Gierzwaluwen zien onze gebouwen als vervangende 

“rotspartijen” waar ze in een natuurlijke situatie zouden gaan broeden.  

De gierzwaluw zoekt naar nestgelegenheid in spouwmuren en onder dakranden en daken. Deze nestgelegenheid 

is echter steeds minder voorhanden door renovatie en (na) isoleren. Het plaatsen van een gierzwaluw nestkast is 

dan de ideale oplossing. Zowel inbouw als opbouwkasten kunnen probleemloos worden toegepast bij nieuwbouw, 

renovatie of bij bestaande gebouwen. De nestkast is gemaakt van het duurzame materiaal Woodstone, een 

mengsel van houtvezel en beton. 

In gierzwaluwnestkasten kunnen ook huismussen of spreeuwen gaan broeden. Dat is vaak gunstig voor het 

ontdekken van de nestkast door gierzwaluwen. Als de gierzwaluwen de nestkast willen gebruiken als nestplaats 

zullen ze zonder pardon de eventuele andere gebruiker naar buiten werken. 

Plaatsing 

Hang de nestkasten voor de gierzwaluw bij voorkeur direct onder een dakoversteek of goot. Vrij aan de gevel kan 

ook. Meerdere nestkasten bij elkaar is beter omdat de gierzwaluw een koloniebroeder is. Alle windrichtingen zijn 

mogelijk zolang de nestkast met de invliegopening niet naar het zuid/westen wijst en zorg ervoor dat de nestkast 

niet de hele dag in de zon hangt. Er hoeft geen nestmateriaal toegevoegd te worden. Het ophangen van de nestkast 

gebeurt door middel van een zogenaamde  ‘z’ haak. Deze wordt tegen de gevel geschroefd. De kast kan dan aan de 

haak worden gehangen (via het vierkante gat aan de achterkant van de kast). 

 

Onderhoud 

De nestkast één keer per jaar vanaf oktober schoonmaken. Hiervoor moet de nestkast van de gevel gehaald 

worden zodat deze van de achterkant toegankelijk is. Schoonmaken is alleen nodig wanneer een andere 

vogelsoort dan de gierzwaluw in de nestkast heeft gebroed. Jaarlijks moet ook de deugdelijkheid van de 

ophanging gecontroleerd worden. 

  



 

NK SP 02 Nestkast Spreeuw Beschikbaar: 30 stuks 

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

Spreeuwen zijn alleseters, maar ze eten voornamelijk insecten en 

insectenlarven in grasland (emeleten en engerlingen).  In zomer, 

herfst en winter ook veel bessen en fruit, zoals appels. Spreeuwen 

zijn echte graslandvogel. Grasvelden (van vochtig tot droog) en in 

veel minder mate akkers voorzien spreeuwen van insecten en hun 

larven. In de omgeving van de nestkast moeten dus bij voorkeur 

graslanden aanwezig zijn met een rijke bodem. Graslanden en 

akkers die intensief worden gebruikt hebben over het algemeen een 

zeer arme bodemfauna en zijn dus niet geschikt. Binnen de 

gemeente Sint-Michielsgestel zijn vooral gebieden met een 

kleinschalig karakter geschikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) 21.5 x 39.5 x 20 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 14 x 34 x 11 

Gewicht (kg) 7.5 

Kleur Bruin/Wit 

Invliegopening 45mm 

Materiaal Woodstone® 

Soort 
Spreeuw, Boomklever, 
Koolmees, Pimpelmees 

Omschrijving 

Deze nestkast biedt nestgelegenheid aan de spreeuw (boomklevers, mezen, en bonte vliegenvanger maken ook 

gebruik van deze nestkast). 



  

Plaatsing 

De nestkast ophangen met de bijgeleverde schroef of spijker. Nestkast niet met de invliegopening naar het 

zuid/westen en zorg ervoor dat de nestkast niet de hele dag in de zon hangt. Er hoeft geen nestmateriaal 

toegevoegd te worden. 

De nestkast op minimaal 2 meter hoogte ophangen langs de bosrand of in het bos (of een andere geschikte plek). 

Spreeuwen broeden graag met meerdere soortgenoten dicht bij elkaar, het is dus wenselijk om meerdere 

nestkasten op te hangen. 

Optioneel: 

De nestkast kan ook aan een boom bevestigd worden zonder spijker of schroef door middel van een klittenband. 

Hiervoor draait u de ophangbeugel aan de achterzijde 180 graden. 

Onderhoud 

De nestkast één keer per jaar schoonmaken als de jongen zijn uitgevlogen, hiervoor draait u de twee schroefhaken 

aan de voorkant 180 graden. Daarna kan het voorfront van de nestkast gehaald worden. Indien een tweede 

broedsel volgt moet de nestkast in het late najaar als er (nacht)vorst is geweest nogmaals schoongemaakt worden. 

Jaarlijks moet ook de deugdelijkheid van de ophanging gecontroleerd worden. 
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NK MU 06 Nestkast Mus  

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De huismus stelt veel eisen aan de directe omgeving van de nestkast (binnen 50 
meter) 
 
o Voldoende voedsel: 

 
▪ Voedsel in de vorm van zaden (Straatgras, varkensgras, herderstasje etc.) 
▪ Voedsel in de vorm van insecten: Libellenlarven, muggen, vliegmieren, gaasvliegen, houtworm-larven, 

groene luizen en spinnen  
▪ Voedsel in de vorm van (jong) bladgroen, bloemknoppen, vruchten.  

  
o Nestgelegenheid kan worden gevonden in of aan gebouwen, maar zeker ook in groen dat zich tegen gebouwen 

aan bevind (met name Klimop  en Vuurdoorn en hoger dan 3m) 
 
o Binnen enkele meters van het nest hoog en gesloten groen  

▪ De jongen vliegen daar naartoe wanneer ze voor het eerst het nest verlaten, en de ouders gebruiken het 
als uitkijk alvorens met voedsel het nest in te gaan.  

▪ Meestal groenblijvende struiken en klimplanten ( Taxus, Olijfwilg, wilde Liguster, Laurier, Vuurdoorn, 
Klimop, diverse coniferen, hulst).  

 
o Er moet dekking aanwezig zijn in de vorm van stekelige struiken, begroeide gevels of schuttingen en 

groenblijvende begroeiingen zoals klimop. 
 
o Altijd groenblijvende planten in hagen, gevelbegroeiing of plekken onder daken te gebruiken als collectieve 

slaapplek (en tevens voor dekking) voor mannetjes, ongepaarde vrouwtjes en juvenielen. 
 
o Niet te veel grote bomen. 
 
o Huismussen slapen gezamenlijk en dicht op elkaar, schuilen bij gevaar eveneens allemaal dicht opeen in 

dezelfde struik en gebruiken het jaar rond hetzelfde nest. Dat biedt parasieten veel kansen zich door de 
populatie te verspreiden tenzij de huismussen de kans krijgen zich goed schoon te houden: 

 
▪ Een zonnebad warmt het verenkleed op en maakt daarmee de parasieten actief.  
▪ Op die manier zijn parasieten voor de Huismus makkelijker uit te wassen in een  waterbad. Dit gaat vaak 

vooraf aan een stofbad. Belangrijk: Dekking heel dicht in de buurt (natte veren) 
▪ Stofbaden zijn noodzakelijk voor huismussen om parasieten kwijt te kunnen raken, maar ook om zo snel 

mogelijk de veren weer droog te hebben.  
 
Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele paren tot soms wel 
veertig tot honderd nesten. De grotere kolonies (> 25 paar) hebben in de regel een beter broedresultaat dan de 
kleinere kolonies. Nestkasten zullen alleen bezet gaan worden indien er voldoende toestroom van exemplaren kan 
zijn vanuit andere kolonies (die dus voldoende broedsucces moeten hebben en zich niet te veraf mogen 
bevinden). 
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Buitenmaat (b x h x d) (cm) 29 x 24 x 15.5 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 22 x 17 x 12 

Gewicht (kg) 7 

Kleur Grijs/Wit 

Invliegopening 34 mm 

Materiaal Woodstone® 

Soort Huismus 

 

 

 

Rechts een iets ander model 

 

 

 

Omschrijving 

Deze nestkast is ideaal als broedplaats voor huismussen, maar ook ringmussen en mezen maken er gebruik van. 

Deze nestkast is te gebruiken als opbouwkast maar kan ook ingemetseld worden bij nieuwbouw- en 

renovatieprojecten. Huismussen kunnen in kolonies broeden. Het plaatsen van meerdere nestkasten bij elkaar is 

dus mogelijk. Belangrijk: vanuit het project wordt de voorkeur gegeven aan de uitgifte van vogelvides (zie hierna). 

Plaatsing 

De nestkast ophangen met de bijgeleverde pluggen en bouten, bij voorkeur aan de gevel van een pand onder een 

dakrand of goot. U kunt de nestkast ook vrij aan de gevel hangen, hierbij moet u minimaal 3 meter hoogte 

aanhouden. Als u de nestkast als inbouwsteen wilt gebruiken moet u ook minimaal 3 meter hoogte aanhouden. De 

hoogte van de nestkast is gemaakt op maatvoering van een standaard waalformaat (4 lagen hoog). De voorzijde 

van de inbouwsteen wordt gelijk met de voorzijde van de gevel geplaatst. De isolatie in de spouw kan gewoon 

doorlopen achter de steen dus er ontstaat geen koudebrug. Moet er toch isolatie weggesneden worden dan is het 

belangrijk om de isolatie ruim om de omtrek van de kast weg te snijden. De ruimte achter de kast moet in dat 
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geval opgevuld worden met een harde isolatie. Nestkast niet met de invliegopening naar het zuid/westen en zorg 

ervoor dat de nestkast niet de hele dag in de zon hangt. Er hoeft geen nestmateriaal toegevoegd te worden 

Onderhoud 

Huismussen houden hun nest zeer schoon. Als koloniale vogels zijn ze namelijk erg vatbaar voor parasieten. De 

kast hoeft dus niet schoongemaakt te worden als er huismussen in broeden. Broeden er ander vogels in de kast 

dan moet de kast na het broedseizoen wel worden schoongemaakt. Huismussen maken jaarrond gebruik van hun 

nestplaats en daarom is het nest ook het hele jaar door beschermd. 

 

NK VV 01 Vogelvide© (6x1mtr)  

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De huismus stelt veel eisen aan de directe omgeving van de nestkast (binnen 50 
meter) 
 
o Voldoende voedsel: 

 
▪ Voedsel in de vorm van zaden (Straatgras, varkensgras, herderstasje etc.) 
▪ Voedsel in de vorm van insecten: Libellenlarven, muggen, vliegmieren, gaasvliegen, houtworm-larven, 

groene luizen en spinnen  
▪ Voedsel in de vorm van (jong) bladgroen, bloemknoppen, vruchten.  

  
o Nestgelegenheid kan worden gevonden in of aan gebouwen, maar zeker ook in groen dat zich tegen gebouwen 

aan bevind (met name Klimop  en Vuurdoorn en hoger dan 3m) 
 
o Binnen enkele meters van het nest hoog en gesloten groen  

▪ De jongen vliegen daar naartoe wanneer ze voor het eerst het nest verlaten, en de ouders gebruiken het 
als uitkijk alvorens met voedsel het nest in te gaan.  

▪ Meestal groenblijvende struiken en klimplanten ( Taxus, Olijfwilg, wilde Liguster, Laurier, Vuurdoorn, 
Klimop, diverse coniferen, hulst).  

 
o Er moet dekking aanwezig zijn in de vorm van stekelige struiken, begroeide gevels of schuttingen en 

groenblijvende begroeiingen zoals klimop. 
 
o Altijd groenblijvende planten in hagen, gevelbegroeiing of plekken onder daken te gebruiken als collectieve 

slaapplek (en tevens voor dekking) voor mannetjes, ongepaarde vrouwtjes en juvenielen. 
 
o Niet te veel grote bomen. 
 
o Huismussen slapen gezamenlijk en dicht op elkaar, schuilen bij gevaar eveneens allemaal dicht opeen in 

dezelfde struik en gebruiken het jaar rond hetzelfde nest. Dat biedt parasieten veel kansen zich door de 
populatie te verspreiden tenzij de huismussen de kans krijgen zich goed schoon te houden: 

 
▪ Een zonnebad warmt het verenkleed op en maakt daarmee de parasieten actief.  
▪ Op die manier zijn parasieten voor de Huismus makkelijker uit te wassen in een  waterbad. Dit gaat vaak 

vooraf aan een stofbad. Belangrijk: Dekking heel dicht in de buurt (natte veren) 
▪ Stofbaden zijn noodzakelijk voor huismussen om parasieten kwijt te kunnen raken, maar ook om zo snel 

mogelijk de veren weer droog te hebben.  
 
Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele paren tot soms wel 
veertig tot honderd nesten. De grotere kolonies (> 25 paar) hebben in de regel een beter broedresultaat dan de 
kleinere kolonies. Nestkasten zullen alleen bezet gaan worden indien er voldoende toestroom van exemplaren kan 
zijn vanuit andere kolonies (die dus voldoende broedsucces moeten hebben en zich niet te veraf mogen 
bevinden). 
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Buitenmaat (b) (cm) 100 

Kleur Zwart 

Materiaal Kunststof 

Soort Huismus 

Omschrijving 

De Vogelvide© biedt huismussen een veilige nestelplek onder de pannen! 

Plaatsing 

Het product wordt aangebracht bij de onderste rij pannen op het dak, ter hoogte van de dakvoet. Simpel gezegd is 

het een prefab nestkast die over de gehele breedte van het dak kan worden geplaatst. Doos à 6 lengtes van 1 meter 

(2 invliegopeningen per meter). Inclusief eindstukken en verwerkingsinstructie. 

Zie ook de volgende video op Youtube: https://youtu.be/bOWPHs8UYI8 

 

Onderhoud 

Geen onderhoud nodig. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbOWPHs8UYI8&data=02%7C01%7C%7Cb83d27754fa349e1cf6308d65485df51%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636789331307395194&sdata=yjd9G4JKdShPtQYaxgw3Hd8LVXEmyo0a7VQXwjNA8qQ%3D&reserved=0


 

Toobie’s Place  

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De huismus stelt veel eisen aan de directe omgeving van de nestkast (binnen 50 
meter) 
 
o Voldoende voedsel: 

 
▪ Voedsel in de vorm van zaden (Straatgras, varkensgras, herderstasje etc.) 
▪ Voedsel in de vorm van insecten: Libellenlarven, muggen, vliegmieren, gaasvliegen, houtworm-larven, 

groene luizen en spinnen  
▪ Voedsel in de vorm van (jong) bladgroen, bloemknoppen, vruchten.  

  
o Nestgelegenheid kan worden gevonden in of aan gebouwen, maar zeker ook in groen dat zich tegen gebouwen 

aan bevind (met name Klimop  en Vuurdoorn en hoger dan 3m) 
 
o Binnen enkele meters van het nest hoog en gesloten groen  

▪ De jongen vliegen daar naartoe wanneer ze voor het eerst het nest verlaten, en de ouders gebruiken het 
als uitkijk alvorens met voedsel het nest in te gaan.  

▪ Meestal groenblijvende struiken en klimplanten ( Taxus, Olijfwilg, wilde Liguster, Laurier, Vuurdoorn, 
Klimop, diverse coniferen, hulst).  

 
o Er moet dekking aanwezig zijn in de vorm van stekelige struiken, begroeide gevels of schuttingen en 

groenblijvende begroeiingen zoals klimop. 
 
o Altijd groenblijvende planten in hagen, gevelbegroeiing of plekken onder daken te gebruiken als collectieve 

slaapplek (en tevens voor dekking) voor mannetjes, ongepaarde vrouwtjes en juvenielen. 
 
o Niet te veel grote bomen. 
 
o Huismussen slapen gezamenlijk en dicht op elkaar, schuilen bij gevaar eveneens allemaal dicht opeen in 

dezelfde struik en gebruiken het jaar rond hetzelfde nest. Dat biedt parasieten veel kansen zich door de 
populatie te verspreiden tenzij de huismussen de kans krijgen zich goed schoon te houden: 

 
▪ Een zonnebad warmt het verenkleed op en maakt daarmee de parasieten actief.  
▪ Op die manier zijn parasieten voor de Huismus makkelijker uit te wassen in een  waterbad. Dit gaat vaak 

vooraf aan een stofbad. Belangrijk: Dekking heel dicht in de buurt (natte veren) 
▪ Stofbaden zijn noodzakelijk voor huismussen om parasieten kwijt te kunnen raken, maar ook om zo snel 

mogelijk de veren weer droog te hebben.  
 
Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele paren tot soms wel 
veertig tot honderd nesten. De grotere kolonies (> 25 paar) hebben in de regel een beter broedresultaat dan de 
kleinere kolonies. Nestkasten zullen alleen bezet gaan worden indien er voldoende toestroom van exemplaren kan 
zijn vanuit andere kolonies (die dus voldoende broedsucces moeten hebben en zich niet te veraf mogen 
bevinden). 
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Buitenmaat (b x h x d) (cm) 40 x 15 x 20 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) 36 x 11 x 16 

Gewicht (kg) 3 

Kleur hout 

Invliegopening 34 mm 

Materiaal Okoumee (hoogwaardig multiplex) 

Soort Huismus 

Omschrijving 

Deze nestkast is ideaal als broedplaats voor huismussen en speciaal ontwikkeld door Stichting Witte mus 

(Huismus Bescherming Nederland).  

De kast is vervaardigd uit Okoume multiplex en is zodanig verlijmd dat kokend water 24 uur lang weerstaan 

wordt.  Onbehandeld zou de kast 20 jaar mee moeten gaan maar met een likje verf kan de levensduur aanzienlijk 

worden verlengd. De kast heeft rvs pianoscharnieren om de klep te openen voor nieuwsgierige mensen, en 

vernikkeld sluitwerk. Maar open de kast niet in het broedseizoen! Als je de kast wil bekijken doe dat dan van 

september t/m november. 

Er zijn twee zitstokken; de ene is het gluurstokje dat vrouwtjes gebruiken om de kast te inspecteren, de andere is 

voor het mannetje om afstand te houden maar toch te kunnen zien wat er met zijn huis gedaan wordt door de 

bezoekende dame huismus.  

Het invlieggat is ovaal omdat mannetjes graag pontificaal in de opening zitten te zingen zolang er nog geen dame 

gebruik van maakt. 

De inwendige ruimte is groot genoeg zodat een kattenpoot niet bij de nestkom kan komen. 

De kast is ook groot genoeg om een nestcamera in te monteren, of een 'slaapzolder' (= het bovenste stokje 

helemaal door naar binnen laten steken, dus een langere deuvelstok er in doen). 

Vanaf het dak kan er geen ekster, gaai of kauw bij de nestkom komen, en kunnen de jongen zelfs niet bekeken 

worden door predatoren. 

En ten slotte is de ruimte groot genoeg voor een voltallig nest van 9 eitjes, plus warmte- en koude-isolerend hooi, 

zodat het nest de eitjes en de jongen goed op een vaste temperatuur houdt. 

 

Huismussen maken ook een gangetje van de invliegopening naar de nestkom. En dat gangetje loopt altijd omhoog 

naar de nestkom. Warme lucht stijgt. Dus de eigen warmte van de jongen stijgt nooit door het gangetje naar 

buiten, maar blijft in de nestkom. 

Het dak kan gelakt worden, of anders voorzien worden van vijverfolie of dakleer. 



Deze kasten heten Toobie's Places omdat de vorm ervan is bepaald door een opvang-huismus, genaamd Toobie. 

naar de eerste twee woorden van het beroemde gedicht van Shakespeare To be or not to be. Het was namelijk 

twijfelachtig of Toobie in leven zou blijven. Hij leefde en bepaalde de vorm van deze kasten voor huismussen. 

Plaatsing 

De nestkast ophangen bij voorkeur aan de gevel van een pand onder een dakrand of goot. U kunt de nestkast ook 

vrij aan de gevel hangen, hierbij moet u minimaal 3 meter hoogte aanhouden.  

Onderhoud 

Huismussen houden hun nest zeer schoon. Als koloniale vogels zijn ze namelijk erg vatbaar voor parasieten. De 

kast hoeft dus niet schoongemaakt te worden als er huismussen in broeden. Broeden er ander vogels in de kast 

dan moet de kast na het broedseizoen wel worden schoongemaakt. Huismussen maken jaarrond gebruik van hun 

nestplaats en daarom is het nest ook het hele jaar door beschermd. 

  



 

Zwaluwplankjes  

Voorwaarde voor een succesvolle toepassing.  

De boerenzwaluw is oorspronkelijk voornamelijk een grotbewoner. 

Als alternatief nestelen ze nu binnen gebouwen, liefst waarin dieren 

worden gehouden.  

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het boerenland: waar vee is 

zijn boerenzwaluwen om vliegen te vangen. Ze foerageren graag 

boven insectenrijke weilanden en langs insectenrijke wateren. 

Boerenzwaluwen hebben klei nodig om hun nest te maken. Vooral in 

de beekdalen van Sint-Michielsgestel moet dat te vinden zijn. 

 

 

Buitenmaat (b x h x d) (cm) Op maat gemaakt 

Binnenmaat (b x h x d) (cm) Op maat gemaakt 

Gewicht (kg) onbekend 

Kleur Onbehandeld 

Invliegopening N.v.t. 

Materiaal Hout 

Soort Boerenzwaluw 

 

 

 

Omschrijving 

Deze nestplankjes worden door vrijwilligers van de Natuurgroep Gestel gemaakt van onbehandeld hout. Ze 

kunnen eenvoudig op allerlei plaatsen zoals bijvoorbeeld balken worden gemonteerd. 

Plaatsing 

In open schuren, onder een fors bemeten dakoverstek of onder balkons. Ze zijn afhankelijk van onze gastvrijheid: 
Laat vanaf eind maart uw garage, paardenstal, schuurdeur of – raampje openstaan! 

 

Onderhoud 

Boerenzwaluwen keren jaar na jaar op dezelfde broedplaats terug. Meestal wordt het oude nest hersteld en 
opnieuw door het zwaluwpaar in gebruik genomen; dat spaart tijd en energie! De plankjes hoeven dus niet 
schoongemaakt te worden.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY8KD61PTeAhXFb1AKHb5GDj8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boerenzwaluw&psig=AOvVaw0hLl0-abFRl5wzm1HAGLyf&ust=1543411213141469

