
NESTKAST VOOR 
DE TORENVALK
De torenvalk is een echte muizenjager op het boeren-
land. Ze bouwen zelf geen nest, maar gebruiken oude 
kraaiennesten en nestkasten. Je kan de torenvalk heel 
makkelijk helpen door een speciale nestkast te plaatsen.

WAAR PLAATS JE DE KAST?
Als je de nestkast voor de torenvalk wil plaatsen, zijn er een 
paar aandachtspunten:
1. Plaats de kast op minimaal 4 meter boven de grond. 

Tegen de gevel van bijvoorbeeld de stal, in een solitaire 
boom of een paal in het land.

2. Door de kast te plaatsen in de buurt van een houtwal, 
kruidenrijke akkerrand of ruigtestrook onder een raster 
heeft de torenvalk zijn voedsel lekker dichtbij.

3. Zorg dat de opening een vrije aanvliegroute heeft en 
open zicht op de omgeving. 

4. Het best is om de kast zo te plaatsen dat de invliegope-
ning op het zuidoosten is gericht. Dan hebben de jonge 
vogels ochtendzon op het nest, maar geen volle zon op 
het heetst van de dag.

5. Vul de nestkast met een laagje bosgrond of turf.

Benodigd materiaal
• hout 2,5 cm dik:

• 37x50 cm
• 25x155 cm
• 10x50 cm
• 5x50 cm

• spijkers
• 2 schroefogen
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HOE KOM JE AAN EEN KAST?
Daar zijn twee mogelijkheden voor: bestellen of lekker zelf 
bouwen!

  Als je er een wil bestellen dan kan je met een rondje 
op Google vast meerdere aanbieders vinden. Een van de 
opties is bestellen via Vogelbescherming Nederland. In hun 
webshop is een nestkast beschikbaar voor € 80 - € 90.

Je kunt ook zelf een kast bouwen. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld een nestkast voor steenuilen, is een kast voor 
de torenvalk vrij eenvoudig te maken.

P.S. Zit je in een gebied met weidevogels? Dan kan je beter geen 
torenvalkkast plaatsen. Als er een gebrek aan muizen is, stapt 
deze roofvogel zonder moeite over op weidevogeljongen…

www.de-vala.nl

https://de-vala.nl/
https://www.vogelbeschermingshop.nl/vivara-nestkast-torenvalk
https://de-vala.nl/

