
HET NESTKASTENPROJECT
Er worden de komende maand 30 
nestkasten opgehangen op het 
landgoed. 12 voor de Pimpel-mees, 
12 voor de Koolmees en 6 voor de 
Boomkruiper. Onze Stichting doet het 
project samen met de Openbare ba-
sisschool De Bolster uit Sint-Michiels-
gestel, de Nutsschool LW Beekman 
uit Den Bosch, het Kindcentrum De 
Hoven uit Rosmalen en de Montesso-
ribasisschool Merlijn uit Den Bosch en 
zijn vervaardigd door de werkgroep 
Nestkasten van de Stichting Natuur- 
en Milieugroep Vught.

Op Bleijendijk ontvangen we 3 x per 
week een klas. De meeste klassen 
komen 2x per jaar. 
Wij proberen de kinderen nieuwsgie-
rig te maken naar wat er te zien is, we 
dagen ze uit om zich cre-atief te uiten 
en we vragen hen om mee te helpen 
met een klus op het landgoed. We zit-
ten alle sei-zoenen op dezelfde locatie 
en zo kunnen we de kinderen wijzen 
op de veranderingen om ons heen. En 
daar gaan die nestkasten bij helpen!

De scholen beschilderen de kasten en 
maken er zo een schooleigen ontwerp 
van. Dan worden de nestkasten door 
de oudste groep van de school, die 
dat seizoen op Bleijendijk komt, opge-
hangen op het landgoed. Met behulp 
van deze ambassades bieden de scho-
len onderdak aan hun gevleugelde 
vrienden op Bleijendijk en vergaren 
ze informatie over het vogelleven 
door het jaar heen.

In het broedseizoen (april tot juni) 
gaat de hoogste klas van de school, 
die in deze periode bij ons te gast 
is, groepsgewijs bij hun nestkasten 
langs. De kasten zijn zo gemaakt, dat 
je er voorzichtig in kunt kijken. Dat 
zal met een cameraatje gaan, op een 
manier, die niet verstorend werkt. We 
vragen de kinderen te noteren wat ze 
zien en eventueel een foto te maken. 

In het najaar gaan we weer met de 
oudste groepen de langs de nestkas-
ten. Nu om te zien wat ervan is ge-

worden en om de nestkasten schoon 
te maken. Ook nu leggen we vast wat 
we aantreffen.

In het voorjaar (voor het broedsei-
zoen) doen we weer een schoon-
maakronde met een oudste groep. Nu 
om te zorgen dat de nestkast goed 
schoon is voor het broedseizoen. Er 
wordt weleens in over-winterd.

Daarna begint het broedseizoen weer 
en kijken we of de kasten opnieuw in 
gebruik zijn genomen.

Zo’n project loopt over de jaren heen 
en laat ons processen in de natuur 
beleven. Hoe en hoe vaak wordt een 
nestkastje door de tijd bewoond (of 
niet). Wat is er te zien van de cyclus 
van nestelen, broeden, foerageren, 
uitvliegen en het lege nest in de win-
ter. Het kan ook zijn dat een kast een 
jaar niet bewoond is of dat er verschil-
lende vogels gebruik van maken. Het 
kan zijn, dat er iets drama-tisch mis 
gaat met een nest of dat er winterbe-
woning is geweest. En steeds moet de 
nestkast onder-houden worden.

We vragen van de school om de resul-
taten van het monitoren en schoon-
maken van de kasten met de hele 
school te delen. Ten eerste, omdat je 
het een jong vogelgezin niet aan kunt 
doen om alle kinderen van de school 
op kraamvisite te sturen. En omdat 
het niet alleen om het moment gaat, 
maar om de hele cyclus, waarvan aan 
de rest van de school verslag gedaan 
kan worden. En ook wel handig: als 
een nieuwe groep aan de slag gaat 
met een kast, is het wel zinnig, dat ze 
weten wat de geschiedenis van die 
kast is. Daarom verwachten we dat 
de school in de schoolkrant of op de 
websi-te deelt wat er te zien was.

Ons Nestkastenproject is voor de ma-
teriaalkosten met medewerking van 
Brabants Landschap ge-subsidieerd 
door de Nationale Postcode Loterij. 
Daar zijn we beide instellingen erg 
dankbaar voor.
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