Nestkastenroute
Een initiatief van kinderboerderij
“de Heuvel” in samenwerking met de
Natuur- en Vogelwacht Culemborg
Inleiding

Tijdens deze wandeling van ca.
15 minuten komt u nestkasten
tegen voor vogels die in de Betuwe
voorkomen. Zo krijgt u een beeld
van nestkasten voor algemene en
bijzondere vogelsoorten. Lijkt het
u leuk om het vogelleven van zeer
dichtbij mee te maken, dan geeft
een nestkast veel kans op succes.
Niet alleen in het broedseizoen
maar ook tijdens de winter maken
vogels gebruik van de nestkast. In
de winter overnachten de mezen
in de kast. Hoe kouder de nacht
hoe meer mezen zich in de kast
verzamelen voor een behaaglijke
overnachting.

Zelf bouwen

In een tijd dat de natuur in Nederland zwaar onder druk staat,
neemt de belangstelling voor de
natuur dichtbij huis sterk toe. De
tuinen vervullen voor veel dieren
een belangrijke functie. En daarvoor
hoeft de tuin helemaal niet zo groot
te zijn. Door het ophangen van een
nestkast kunt u proberen er nestelende vogels in te krijgen. Op heel
eenvoudige wijze kunt u nestkastjes
maken.

Een nestkast kopen kan ook.
Informeer hiervoor bij de
Natuur- en Vogelwacht Culemborg.
(www.nvwc.nl)
Of bel: 0345 – 515450 Coördinator
van de nestkastenwerkgroep.

De route

1. De route begint vanaf de openkapschuur
waar een koolmezenkast is gemonteerd.
Een mees met een zwarte kop en een gele
borst voorzien van een zwarte streep, hij eet
voornamelijk larven en rupsen en is dus handig als natuurlijke bestrijder van schadelijke
insecten. 2. In de kapschuur kunt u vanaf het
voorjaar de huismussen zien broeden. Het
zijn echte wevers die nesten maken van hooi.
Onder de balken van de kap ziet u een daarvoor speciaal opgehangen steunplak voor de
nesten. 3. Steek nu het pleintje over richting
kleine speeltuin. De vijver houdt u aan de linkerzijde. De eenden die ziet u broeden aan
de waterkant. Maar als er gelegenheid voor
is, broeden zij ook in bomen. 4. Einde van
het pad, gaat u links de brug over. Als u goed
oplet ziet u nog een mezenkast in een boom.
Aan het het eind ziet u aan de linkerzijde een
kast geschikt voor een gekraagde roodstaart.
Een bewoner van hoogboomgaarden, parken
en tuinen. 5. Loop nu verder richting de natuurtuin met de sloot dus aan de linkerzijde.
U ziet rechts een opstelling van een houten
plakkaat met vele diverse gaten erin. Dit zijn
gaten voor zweefvliegen maar ook bijen. 6. Wanneer wij verder gaan zien wij aan de linkerzijde aan de overkant een geitenhok met een pimpelmezenkast. De pimpelmees lijkt wel
wat op de koolmees maar is kleiner en heeft een opvallende blauwe kap op zijn hoofd. 7.
Loop nu door het klaphekje. Direct links kunt u nog een nestkast van dichtbij zien, geschikt
voor een gekraagde roodstaart. 8. Loop nu terug naar de wilgen, sla rechtsaf en loop richting de kapschuur. Iets verborgen treft u aan uw linkerhand een lange kast aan in een wilg.
Deze is bestemd voor de steenuil. Een typische nachtvogel van het rivierengebied. Vanaf
de avondschemer en in het ochtendgloren kunnen wij hem horen roepen. 9. Loop nu door
het klaphekje. Het mezen pleintje. Linksboven van u ziet een mezenkast hangen. Tevens
ook in de middelste van de drie bomen voor u, hangt een mezenkast. Maar ook de nestkast rechts van u, aan het gietenhokje, is een mezenkast. De territoria van mezen grenzen
binnen 100 meter aan elkaar (Ook wel de fusieafstand genoemd). Het kan dus best zo zijn
dat er in één broedseizoen al deze nestkasten tegelijk gebruikt worden. 10. We vervolgen
nu de route door achter langs de openkapschuur richting boerderij te gaan. Aan de boerderij hangen nu vleermuizenkasten. Wie kent deze zoogdieren niet. De nestkasten bieden
de vleermuis bescherming en dienen ook als nestplaats. Vanaf de avondschemering tot
de ochtendschemering kunnen de vleermuizen gezien worden. Aan de rechterzijde naast
de boerderij ziet u een kast voor de boomkruiper. De ingang van deze kast bevindt zich
aan de achterzijde, De boomkruiper is een vogel met een kromme snavel die schoksgewijs langs boomstammen omhoog klautert. Boerenzwaluwen worden veel gezien rondom
boerderijen. Zo ook op onze kinderboerderij de Heuvel. Hun nesten kunnen wij vinden in
de koeienstal. 11. Die vinden wij door nu om de boerderij de lopen en de eerste stal aan
de linkerzijde in te gaan. Door goed te kijken op de steunbalken ziet u nu hun nesten gemaakt van balletjes klei. 12. Hier eindigt de route. We zijn ons ervan bewust dat niet ieder
nest benut kan gaan worden. De reden is dat er te veel soorten nestenkasten in zo’n kleine
omgeving opgehangen zijn. Het is bedoeld om een indruk te geven van de verschillende
nestkasten die zoal gebruikt kunnen worden.

Vorm & plaats

Vorm en uitvoering is niet het belangrijkst voor een nestkast. Wel is het formaat van
de kast van belang omdat elke vogel zo zijn/haar eigen voorkeur heeft.
Nestkasten voor holbewoners (die met ronde gaten) hangt u bijvoorkeur op met de
opening richting het noorden. Dan blijft de nestkast koel.
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