
                      Tjirp tjirp, wat hoor ik daar buiten, 

 

de vogeltjes fladderen in ‘t rond… 

 

Ze zingen wat liedjes, ze vliegen, 

 

ze fluiten, ze duiken steeds weer naar de grond. 

 

Kwetter , kwetter , wat zie ik daar buiten, 

 

De vogels verzamelen wat riet, 

 

         Ze zoeken en pluizen, in bomen en sluizen, 

 

En zingen daarbij ook een lied 

 

Tjirp tjirp, wat doen ze toch daarbuiten, 

 

Ze tonen zich echt op hun best… 

               Weet jij wat ze plannen de vogels die fluiten? 



Ach ja ze bouwen een nest! 

 

Help jij de vogels een handje mee? 

Vraag hulp aan je ouders, grote zus of broer en ga samen met hen op zoek naar: 

 (oude restjes) plank  

 een zaag  

 nagels 

 een hamer 

 een oude fietsband 

 Een (klok-, vlinderboor) of houtboor 

 eventueel een nieter met nietjes 

Klaar?  

Dan bouwen we ons eigen vogelhuisje! 

Stap 1 

Zaag je plank in verschillende stukken zoals op de tekening te zien is.  

Dit is eenvoudig zelf te doen met een handzaag.  

 

Stap 2 

Vooraleer je alle planken aan elkaar vast timmert, boor je met een klok/vlinderboor of met een 
houtboor in de plank (voorzijde met ingang van 23 cm op 12 cm) een gat met een diameter tussen 
de 2,8 cm en 3,5 cm afhankelijk van de vogelsoort die jij in je tuin hebt of wil aantrekken. Zoek de 
nodige diameter van de ingang voor jouw vogelsoort op het internet.  
 
Let er op dat je de ingang niet gelijk waar kan maken. Als je het gat te laag maakt zouden kleine 
vogels die nog niet kunnen vliegen er zo maar kunnen uitvallen. De ideale afstand van de onderkant 
van de nestkast tot aan het gat bedraagt tussen de 16 en de 20 cm. 
 
 



Stap 3 

 

 

Nu je gat gemaakt is kan je de planken aan elkaar timmeren. Begin met de onderkant aan de 
achterkant vast te maken. Daarna bevestig je de twee zijkanten zo gelijk mogelijk tegenover elkaar 
vast aan de achterste en onderste zijden. Leg het vogelnestje op zijn rug en plaats de voorgevel 
tegen de twee zijkanten van het vogelkastje. 
 
In tegenstelling tot wat velen denken hoef je ook geen staafje of ander opstapje aan je nest toe te 
voegen. Hierdoor zorg je er enkel voor dat roofvogels het nest gemakkelijk kunnen plunderen. 
 
Eindigen doen we met het dak.  

We gebruiken voor de dakbevestiging een binnenband van een fiets. Snij een stukje van 12 cm af en 
snij daarna de band dwars open zodat het een rechthoekige lap rubber wordt. Nu bevestig je de 
band zowel aan het achterste paneel als aan het dak met de nietjes. Heb je geen nieter? Gebruik 
dan nageltjes. 

De band is nu een rekbare scharnier geworden tussen de achterzijde van het vogelkastje en het dak. 
Op die manier kan je buiten het broedseizoen het kastje makkelijker openen en uitkuisen. Bovendien 
is het nestje veel beter beschermd tegen de regen. 
Heb je geen binnenband? Zoek dan een ander gerecycleerd duurzaam materiaal om jouw dak te 
bevestigen. 

 
Et voila! Klaar! 

Hang je nestje ergens op een zuid gerichte kant op 2 a 3 meter hoogte. Kijk, observeer en ga op 
zoek naar het ideale plekje met een goede aanvliegroute om jouw nestkastje te bereiken en wie weet 
legt in mei, de vogel wel een ei…in jouw nestkastje!   

 


