
 
Roodborst     

 

 

 
Kenmerken 

  Kleine bruine vogel met oranje borst en lichte onderbuik. 

  Leeft buiten broedseizoen solitair. 

  Man en vrouw zien er hetzelfde uit. 

  Jonge vogel lichtbruin gevlekt. 

 

                                                                                                      

Omschrijving 

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen. Tegen soortgenoten zijn zowel het mannetje als het 

vrouwtje daarentegen heel agressief en ze verdedigen 's zomers en 's winters fel hun territorium. Ze tonen daarbij de 

rode borstveren. Meestal maken roodborsten hun nesten goed verborgen op de grond. In de winter trekt een deel van 

de roodborsten naar warmere streken in Europa waar meer eten te vinden is. Ook vogels uit 

noordelijke/noordoostelijke streken trekken naar het zuiden en komen zo in Nederland terecht. U kunt roodborsten in 

de winter helpen met gedroogde meelwormen, ongekookte havermout of een zadenmix. 

 

Winterkoning 

 

 
Kenmerken 

 Kleine vogel met opgerichte staart 

 Luide zang 

 Kan niet tegen koude winters 
 

 

Omschrijving 

De winterkoning komt in het hele land als broedvogel voor. Vereist is voldoende dekking om een nest te kunnen 

bouwen. Vooral in de bosrijke streken van de hogere zandgronden komt de soort veel voor, maar ook in boomrijke 

woonwijken. Winterkoningen zoeken hun voedsel in en nabij struikgewas, meestal laag boven de grond. 

Met hun fijne snavel kunnen ze heel goed kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaden eten. 

 

Nestkastje ophangen 

Vogels zijn vrij kieskeurig en willen alleen de allerbeste plekjes. Met deze tips voor het ophangen van een nestkastje 

zorg je ervoor dat er ook in jouw nestkastje vogeltjes worden grootgebracht. 

- Hang de invliegopening naar het noordoosten of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon 
hangt. 

- Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel activiteit rondom hun nest. Naast de 
voordeur of boven het terras zijn wat dat betreft minder ideaal. 



- Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht 
en geeft ze fysieke ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen takken of andere obstakels 
recht voor de invliegopening hangen. 

- De ideale ophanghoogte is 1.5 tot maximaal 2 meter van de grond.  

- De beste periode om een nestkast op te hangen is het vroege voorjaar of gek genoeg het najaar. Vogels zijn 
dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor een nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van 
nestkastjes om te schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een vogel af en toe 
overwintert in jouw kastje, hij in het voorjaar langskomt om zijn nestje te bouwen.  

- Verplaats de nestkast wanneer deze twee broedseizoenen onbewoond blijft. Houd daarbij deze tips in je 
achterhoofd, dan komt het zeker goed! 

 

In het najaar het nestkastje schoonmaken. Het nestmateriaal verwijderen en de kast schoonmaken 

met lauw water. 

 

 

 

 

 


