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Welk nestmateriaal gebruikt u? 

Door  Arno Ooms 
 
N.a.v. de aan u gezonden enquête geef ik u en terugkoppeling van de ontvangen reacties. 
 
Aam van den Bos, Rotterdam 
Ik heb goede ervaringen met nestmateriaal van Wim Jansen, leverancier van 
natuurbroedblokken. Dat is fijngemalen restmateriaal populierenhout. Dat is vochtig en 
behoudt die vochtigheid lange tijd. Dit gaf ik jaren geleden altijd aan mijn broedkoppels 
grijze roodstaartpapegaaien. Geen problemen gehad met het uitkomen van de eieren. 
Recent zijn weer 3 eieren van bonte boeren zonder problemen uitgekomen. 
De grijze roodstaarten kweekte ik vroeger altijd binnenshuis is getimmerde blokken. 
De bonte boeren kweekte ik feb/mrt  2010 in een blokhut in een periode waarin de 
temperatuur ‘s nachts rond 0 graden was en overdag ca 10 graden. Bleek geen problemen 
op te leveren. 
Bij de bonte boeren bracht ik een laag van ca 10 cm aan, die door de vogels voor een groot 
deel werd verwijderd. Hoe ze dat voor elkaar krijgen weet ik niet, want het materiaal is heel 
fijn. Uiteindelijk lagen de eieren op een dun laagje materiaal. Tijdens de broedperiode wordt 
het nestmateriaal niet vervangen/verschoont.  
 
John Horvers, Nijmegen   
Ik kweek al een aantal jaren met bonte boeren.  
Het enige nestmateriaal dat ik gebruik zijn stukken 
vurenhout.  Houtblokken voor de openhaard in 
handzame stukken hakken en in het nestblok leggen. 
De vogels knagen dit helemaal aan kleine stukjes en 
gooien een deel ervan uit het blok. Iedere keer weer 
nieuwe stukken toevoegen totdat er eieren komen en 
er gebroed gaat worden. 
Het steeds toevoegen van nieuw materiaal zorgt 
ervoor dat het redelijk vochtig blijft en dat de vogels 
niet gaan knagen aan het broedblok(multiplex 15-20 mm). 
Het enige materiaal dat door de vogels in het broedblok wordt gebracht zijn doppen van 
walnoten. Verder nog nooit iets anders gezien. 
 
Patrick Vlyminckx, Antwerpen 
Ik gebruikte in het verleden verschillende materialen als 
nestmateriaal:  
1. BEUKENSNIPPERS / stevig materiaal waar ze een tijdje aan 
kunnen knabbelen, doch zo hard dat niet alles fijngeknaagd 
wordt, waardoor overblijvende harde stukjes kunnen zorgen 
voor kleine deukjes in het ei, die niet steeds tijdig ontdekt 
worden (om te repareren met nagellak)  
2. HOUTSCHAAFSEL / Zacht materiaal dat goed absorbeert, 
echter met het nadeel dat het soms nogal een stoffige 
bedoening is.  Af en toe wordt het dus met een waterverstuiver licht vochtig gemaakt. 
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3. AUBIOSE / HENNEPVEZEL  Dit materiaal is niet te hard en niet te stoffig, zodat dit niet de 
nadelen vertoont van bovenstaand nestmateriaal.   
Ik gebruik het nu 2 jaar zonder problemen. Het absorbeert 
goed. Ik heb het meermaals meegemaakt dat een nest 
volledig wordt leeggemaakt, al het nestmateriaal eruit en 
dan eieren op de kale bodem, waardoor de eieren teveel 
gaan keren (wegrollen) tijdens het broedproces en dat is 
niet aan te bevelen bij papegaai-achtigen. 
Nestmateriaal wordt normaliter niet aangedragen in het nest maar ik heb het wel enkele 
keren meegemaakt dat ik een leeggegeten stukje maïskolf uit de eetbak achteraf in het nest 
terugvind (niet fijngeknaagd). 
Ik vervang enkel het nestmateriaal tijdens het grootbrengen van de jongen als die er echt 
een zootje van maken met een teveel aan uitwerpselen.  Dan haal ik de jongen er even uit en 
vervang de hele nestinhoud door nieuw materiaal.  Dit zonder enig probleem  vanwege de 
ouders of de jongen.  In een extreem geval heb ik dit zelfs wekelijks gedaan.  
 
Arno Ooms Voorhout 
Ik gebruik een mengsel van Houtmot (cavia) en 
beukensnippers (fijn) daarnaast nog wilgentakjes 
direct in het nestblok gegeven. Alles wordt 
verder versnipperd. 
Soms wordt door de vogels wat materiaal eruit 
gegooid, maar nooit wordt iets toegevoegd. 
Sinds enige tijd ben ik ook overgestapt op de 
zakken met restmateriaal van Natuurstam 
broedblokken van Wim Janssen, die op diverse 
vogelmarkten is te vinden.)   
Als het blok te vies wordt door teveel 
uitwerpselen wordt de gehele inhoud vervangen. Ik heb nooit problemen gehad met dit 
‘storen.’  
Bij vogels die voor het eerst de nestkast moeten gaan ontdekken, maak ik bovenop het 
nestmateriaal een soort tentje van korte wilgentakjes. Je kan dan goed waarnemen wanneer 
de vogels in het blok gaan. Natuurlijk wordt ook dit geheel fijngesnipperd. In de broedtijd 
verstrek ik in ieder geval veel wilgentakken, die ze wel afknagen, maar niet in het blok 
brengen. 
 
Willem de Leeuw, Gorinchem 
Mijn antwoord kan heel kort zijn :---puur caviazaagsel----     
Het is schoon en gemakkelijk te verversen indien nodig. 
Ik fok al twintig jaar amazones hierop en de eerste meyerjongen zijn 
ook hierop geboren. 
  
Fons Wouters, Hertentals Belgie   
Als nestmateriaal gebruik ik beuken houtsnippers. Ik gebruik dit voor al 
mijn vogels: bonte boeren, meyers, jardines, bruinkop, grijze, kaketoes.  
Het wordt niet vochtig gemaakt, het gaat recht uit de zak in de nestkast. 
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Vroeger heb ik vochtig gemaakte turf gebruikt maar dat vond ik niet goed omdat de jongen 
hiervan aten. Ik vervang het nestmateriaal niet, als de jongen van de ouders gescheiden 
worden, ontsmet ik de nestkast en krijgen ze nieuwe houtsnippers. De nesten worden 
gevuld met een laagje van circa 10 cm, wat er teveel in is gooien ze er zelf wel uit. Ik vind dit 
materiaal gemakkelijk omdat het te koop is. 
 
Richard Dijkshoorn, Soerendonk 
Ik geef de vogels houtslijpsel van natuur broedblokken en wilgentakken en heb daar goede  
ervaringen mee. Alle soorten krijgen hetzelfde materiaal. Het materiaal komt van 
natuurhout dus is het al vochtig. 
Als het kweekkoppel het toelaat dan vervang ik het nestmateriaal als de jonge vogels in de 
veren zitten en als de jonge vogels het nest verlaten. Als er eieren liggen vervang ik het 

nooit, meestal houdt het koppel dan zelf het nest schoon. 
In het totaal is de laag 6 – 8 centimeter. Het bestaat uit drie lagen. 
Ik breng eerst een dunne laag nestkruiden aan, doe daar overheen 
ongeveer 2 centimeter biggencompost, en daaroverheen gaat een 
laag van 4 – 6 centimeter houtslijpsel met wilgentakken. De vogels 
zorgen er zelf voor dat het door elkaar komt. 

 
Overige gehoorde opmerkingen 

- Plaats onderin de nestbox eerst een vochtige graszode met 
daarop vermolmd hout van een dode boom (verzamelen 
en in brokken in het nestblok plaatsen. De vogels knagen 
dit zelf fijn.) 
 

- U verstrekt in het nest alleen een hoeveelheid niet al te 
dikke wilgentakken, die de vogels  eerst fijn moeten 
knagen. 
 

- Bodem nestblok vol leggen met stukken (vochtig) mos.  
 
 
 
U leest wel dat er diverse oplossingen en mogelijkheden zijn. U leest een aantal ervaringen 
met de verschillende materialen. Natuurlijk kunt u van alles uitproberen. 
 
Waar haalt u de materialen: 
Dierenspeciaalzaak. 

- Beukensnippers (fijn, medium en grof) 
- Hennepvezel, heel licht materiaal in grote zakken te koop. 
- Houtschaafsel (in de handel als bodembedekking voor knaagdieren)  

 
Groothandel agrarische sector. 

- Biggencompost. Bij compost denk je aan tuincentra, maar daar hebben ze het 
meestal niet. 
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Tuincentra 
- Stukken vurenhout (open haard blokken) 

 
Wim Janssen, Rhenen  
Wim maakt natuurblokken en houdt dit restmateriaal over wanneer hij een stam heeft 
uitgeboord.   
Hij staat op vogelmarkten (o.a. Boskoop elke 1e zaterdag van de maand), maar als u dit 
materiaal wilt gaan gebruiken, moet u hem echt bellen ( 0318 510003), zodat hij voor u 
zakken achterhoudt. Hij is altijd erg snel uitverkocht. 
 
 
Bronnen;   PSN enquête 2010-003 
  Andere vogelliefhebbers 
 
Foto’s  1. Foto-archief PSN.  
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