Basis voor Vogel Nestkast

Pimpelmees - Zwarte mees - Kuifmes - Koolmees _ Bonte vliegenvanger - Kleine Bonte Specht - Spreeuw
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Bovenaanzicht
Zo zijkanten ten opzichte
van voor- en achterkant
bevestigen (fig.2)

26 cm

Spijker of schroef
18 mm

5,5 cm
Gat
Per vogelsoort
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Zij aanzicht
Lengte dak (D) langer dan breedte
plank
(hoeft niet zo nauwkeurig)

binnenband
zie fig.4
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Een kast heeft lengte plank van 136 cm
Lengte maten:
A = 26 cm
V = 24 cm
Z1 = 26 cm
Z2 = 24 cm
B = 23,2 cm
D = 24,8 cm ?
V + A = 50 cm
Z1 + Z2 = 50 cm
B + D = 48 cm
Maak wijze
1	Maak gat in de voorkant op ± 5,5 cm van
bovenkant.
	Grootte gat afhankelijk van welke vogel je
wilt laten nestelen.
Gat maken:
- Boortje met grootte diameter gat kopen,
- Trek met passer een cirkel met gewenste
grootte en boor met een klein boortje heel
veel gaatjes naast elkaar op de cirkel

24 cm
fig.3

B
232 mm

Van de achter,- en voorkant moet
je een beetje schuinzagen of weg
beitelen. (zie stippellijn) Voorkant
echt belangrijk i.v.m. kieren.

D
24 cm

Binnenband verbind met spijkertjes het
dak met de achterkant van de kast
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(fig.1)

fig.4

2	Spijker of schroef zijkanten op achter,- en
voorkant. Deze allen op de bodem.
3	Op de dakplaat spijker je een stuk binnenband van een fiets. De binnenband
zet je aan de andere kant vast aan de
achterplaat. (fig.3) Zo kan het nestkastje
altijd geopend worden om hem schoon te
maken.
Vlieggat
28 mm 	pimpelmees
zwarte mees
30 mm
kuifmees
32 mm
koolmees
bonte vliegenvanger
32-35 mm kleine bonte specht
45 mm
spreeuw

