
mezenkast maken 
een praktische handleiding voor het maken van een nestkast voor Kool- 
of Pimpelmees. 
benodigd materiaal: 

 
hout 

plooimeter 

balpen 

 
een 

(degelijke)zaag 
 

schuurpapier 
 

klokboor 

 
boormachine 

schroevendraaier 

 
strook rubber 

(vb oude laars) 

 
schroeven 

3,5×40 en 

3×16 

 
verf en 

verfborstel 

 

 

werkwijze: 
 
1. teken onderstaand schema over op een houten plank van 14 à 16 cm breed, 
ongeveer 18mm dik en zo’n 150 cm lang. De lengte van het bodemstuk hangt 
af van de plankdikte en plankbreedte: trek van de plankbreedte 2x de 

plankdikte af en je hebt de juiste maat. 
 

 
 

 
2. Verzaag de boel netjes op de lijntjes. Hoe beter de zaag, hoe rechter het 
resultaat. Als alles goed gaat, kom je tot het resultaat rechtsonder. 
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3. De zaagranden afschuren met schuurpapier. 
 
 

 
4. Om dak en voorzijde mooi te laten aansluiten moet de bovenrand van de 
voorzijde schuin verzaagd worden. Anders krijg je de situatie zoals op de foto 
hieronder links. Om dat makkelijk te doen neem je een blokje van 5cm hoog 

dat je onder de voorzijde plaatst, en haal zo nogmaals de voorzijde langsheen het 
zaagblad (foto hieronder, midden). 
Resultaat is een mooie aansluiting tussen beide planken, zoals op de foto hieronder 
rechts. 

 

 
5. tijd om de invliegopening te maken. Op deze pagina vindt je onderaan de 
maten voor de verschillende beesten waarvoor deze nestkast in aanmerking 
komt. In dit geval heb ik een opening van 30 mm diameter gemaakt (geschikt 

voor ondermeer Pimpel- en Koolmees). Maak de opening zodanig dat de onderzijde 
van de opening op zo’n 14 cm van de bodemplank 
komt, dan kunnen de jongen er niet al te vlug uitklimmen. Door tijdens het boren 
lichtjes met de boormachine te wiebelen voorkom 
je dat de klokboor komt vast te zitten in het hout. 

 

 
6. Nu kan alles ineen geschroefd worden. Het is handig om naast een 
boormachine (voor het voorboren) ook nog bijkomend een elektrische 
schroevendraaier te hebben. Als je niet voorboort maak je veel kans dat het 

hout splijt bij het inschroeven van de vijzen. Schroeven van 3 mm breed en 4 cm lang, 
of iets in die buurt zijn zeer geschikt. Bijeennagelen gaat ook natuurlijk. Begin met 
het verbinden van achterzijde met de twee zijkanten. Vervolgens de bodem, en 
tenslotte de voorkant (foto’s hieronder van links naar rechts). 
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7. Een oud stuk rubber (fietsband, laars) wordt op rugzijde en dak 
vastgeschroefd en zorgt zo voor een soepele en waterdichte 
verbinding tussen de twee. Het dak kan je dan met de zijkanten verbinden 

door middel van een ijzerdraadje dat je tussen twee 
kleine schroeven vastspant. Zo kan de nestkast later makkelijk opengemaakt worden 
voor nazicht en onderhoud. 

 

 
8. Schilderen en klaar! 
 

 

https://i1.wp.com/eigenwijzetuin.be/tuinfig/nestkastmezen20.jpg
https://i1.wp.com/eigenwijzetuin.be/tuinfig/nestkastmezen21.jpg
https://i0.wp.com/eigenwijzetuin.be/tuinfig/nestkastmezen1.jpg
https://i1.wp.com/eigenwijzetuin.be/tuinfig/nestkastmezen3.jpg

