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Hoe ga je te werk voor een nestkastje?

Dit heb je nodig :
hout
spijkers
lijm
(verf of vernis)
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Wanneer je nestkastjes wil bouwen, moet je weten dat elk nestkastje wordt gemaakt
voor één bepaalde vogelsoort. Zo zijn de afmetingen van de opening voor iedere
vogelsoort verschillend.
Probeer in je tuin vooral het meesje aan te trekken. Je lokt deze vogeltjes het best
door de kastjes naar hun maten te maken. De mees is voor de tuin van onschatbare
waarde. Zij verorbert massa's schadelijke insecten.
Daarenboven is zij zeker niet schuw. Zij laat zich gemakkelijk gadeslaan. De kastjes
zijn daarenboven klein en dus redelijk gemakkelijk te maken. Hang de kastjes vooral
hoog genoeg en zorg ervoor dat de poezen de woonplaats niet kunnen bereiken. Let
er ook op dat de mezen niet gestoord willen worden tijdens de broedperiodes. Laat
de kastjes die hangen dus met rust. Wil je de mezen aantrekken, hang dan vetbollen
met zonnebloempitten.
vogelsoort

opening

Pimpelmees - zwarte mees kuifmees
koolmees

26-26 mm

mus

45 x 30 mm
ovaal

30-32 mm
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Een nestkastje maak je gemakkelijk met één plank van 12 cm breed en bijna 1 m lang.

De plank verdeel je als volgt:
- bovenkant: 12 cm - 15 cm - 15 cm - 20 cm - 15 cm - 20 cm
- onderkant: 12 cm - 15 cm - 15 cm - 20 cm - 20 cm - 15 cm
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Omwille van een schuin dak zijn de twee
laatste getallen verwisseld van plaats.
Trek lijnen tussen bovenkant en onderkant.
Verzaag de plank op de lijnen.
Boor ophanggaten in de rugzijde, en gaten
voor afwatering in de bodem.
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Zorg er wel voor dat je op een of andere manier het kastje - wanneer het onbewoond
is, kunt proper maken zonder het te moeten stuk maken. Grotere vogels, als de mus
bijvoorbeeld, zullen dan hun nesten niet inpikken. Succes!

?

Hang het nestkastje op een veilige plaats zodat er geen roofdier (zoals de kat) erbij
kan.
Maak een vetbol met zonnebloempitten.
Maak op het einde van de winter je nestkastje proper.

Je kunt aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte, eenvoudige werktekening
of handleiding het geschikte materiaal en gereedschap kiezen en daarmee de
activiteit of de bereiding stap voor stap juist en veilig uitvoeren.
Je ontwikkelt een eigen strategie om dingen uit elkaar te halen en weer te assembleren.
Je kunt lengte, oppervlakte, volume, massa, ... meten met bekende hulpmiddelen.

