
Houtbeton nestkasten met 
zeer lange levensduur voor de 

gewone holenbroeders, voor 
huis en tuin, boomgaard en in 

bossen. 

Houtbeton nestkasten: 
Voor speciale soorten zoals 
huis- en boerenzwaluw, 
gierzwaluw. 

Nieuw! Mussennestkast 
De trieste achteruitgang van 
mussen is al vaak in het nieuws 
geweest, maar u kunt deze 
trend tegengaan.  Deze stevige 
nestkast, gemaakt van 
watervast triplex, biedt 3 
mussenparen nestgelegenheid. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de lente komt in ’t land 
hang dan een nestkast aan de wand! 
(of in de boom natuurlijk) 
        ---------------------------- 

De winter is voorbij, alle zeekoeten, alken en zee-eenden die besmeurd waren 
met olie zijn de deur uit, en de eerste nestjongen komen binnen.  In de volgende 
nieuwsbrief mag u een uitgebreid verslag over deze winter verwachten.   

Door de verhuis naar onze nieuwe locatie in de Zinnialaan 8 kunnen we opnieuw 
een zeer ruime keuze van nestkasten aanbieden. 
Houten nestkasten in allerlei maten 
voor mezen, vliegenvangers, mussen, 
boomkruipers, roodstaartjes, 
spreeuwen, holenduiven tot steenuilen 
en torenvalken.   
 
Zelfbouw in hout: volledig op maat 
gezaagd, fsc-hout, gaatjes 
voorgeboord, ideaal om met kinderen 
in elkaar te steken. 
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Het is niet omdat je een jonge vogel 'hulpeloos' aantreft in uw tuin, dat hij echt 'hulpeloos' 
is.  De meeste nestjongen vliegen te vroeg uit hun nestje en kunnen net nog niet vliegen. 
De ouders zijn meestal vlakbij.  Jonge vogels kunnen door niemand beter dan door hun 
eigen ouders grootgebracht worden.  In elk geval geldt deze belangrijke regel: probeer 
zelf het jong niet groot te brengen!  Immers, elk dier heeft zijn specifiek voedsel en 
zorgen nodig. 

 
 
 
 
 
 

Help, jonge vogel! 
       ---------------- 
                 Wat te doen als je een jonge vogel op de grond vindt? 

Is de vogel 
gekwetst? 

Is zijn verenkleed 
onvolledig (blote 
buik) of is het 
bedekt met dons? 

neen 
Ja, breng hem naar 
het Opvangcentrum 

Het jong heeft wel 
pluimen, huppelt 
rond maar kan nog 
niet vliegen. 

Nest is nog intact: 
Plaats het jong met 
de nodige 
omzichtigheid terug 
in het nest. 

Nest is vernietigd: 
Richt een nieuw 
nestje in, zo 
natuurlijk mogelijk, 
nabij het oude nest 
(dat volledig 
ontmanteld moet 
worden). 

De vogel is een 
nestblijver die per 
ongeluk uit het nest is 
gevallen.  Probeer 
zijn nest te vinden 
en zet hem terug. 

Het heeft het nest 
te vroeg verlaten 
(enkele dagen voor 
het definitieve 
uitvliegen) wat heel 
natuurlijk is.   
Moet men 
tussenkomen? 

Nee! 
Als er geen direct 
gevaar loert (kat, 
hond of roofdier) en 
als het beschutting 
kan vinden: laat de 
ouders en de natuur 
hun gang gaan. 

Ja! 
Als de ouders niet te 
bespeuren zijn of de 
omgeving is vijandig 
(zwaar verkeer of 
rovers). Breng het 
naar het 
Opvangcentrum! 

Vraag 
raad 

in het 
opvang-
centrum 

 



 
 

------------------------------------------------------------------- 
Samenstelling: Sophie Vanroose, Claude Velter 
 
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende 
Zinnialaan 8 
8400 Oostende 
voc.oostende@vogelbescherming.be 
059/80.67.66 

Leden gezocht! 
         ------------ 
Om de jaarlijks bijna 2000 vogels en wilde dieren op te vangen en te verzorgen is een heel pak geld 
nodig. Voor de uitbouw van het nieuw professioneel opvangcentrum nog veel meer. Uw steun is dus van 
essentieel belang! 
 
Lid worden kan door minimum EUR 7,5  te storten op rekeningnummer 380-0095253-70. Je ontvangt 
dan ons driemaandelijks tijdschrift ‘Zandkorrels’. 
 
Je kan ook EUR 19,5 overmaken met vermelding ‘Combi-lid’. Dan ben je lid van ons én van 
Vogelbescherming Vlaanderen.  Naast onze ‘Zandkorrels’ zal je ook ‘Mens en Vogel’ ontvangen. 
 

Giften vanaf 30€ zijn fiscaal aftrekbaar. Contacteer ons vooraf telefonisch op het nummer 
059/80.67.66. Let wel: een fiscaal aftrekbare gift vanaf 30€ houdt geen lidmaatschap in. 

Giften onder 30€ kunnen gestort worden op het nummer 380-0095253-70. 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 


