
Koop minder koop beter

Let bij het Kopen van een nestKast op de voLgende zaKen

de wiltfang®  selecteert nestkasten op basis van de hierboven genoemde eigenschappen

producteigenschappen nestkasten

SeleCtie van de wiltFanG® produCten en de zorG voor het milieu
Bij het kiezen van een product dat niet op de juiste ecologische wijze is geproduceerd veroorzaakt u meer schade aan de 

natuur en het milieu dan u denkt! Op grond daarvan worden de producten van De Wiltfang® zorgvuldig geselecteerd om 
ervoor te zorgen dat natuur en milieu niet onnodig belast wordt of zelfs ondersteund worden!

duurzaamheid?  
Controleer of de constructie gemaakt is van hout met voldoende 
dikte om zodoende duurzaamheid te garanderen en bescherming 
tegen vorst.

duurzame bronnen?
Illegaal gekapt hout of slecht geleide plantages en bossen 
veroorzaken schade aan het milieu! Producten gekocht van 
deze bronnen zijn niet duurzaam en brengen dus schade toe 
aan onze leefomgeving. 

inGanG beSCherminG?
Controleer of de ingang 
versterkt is of zelfs voorzien 
van metaal om schade en 
versplintering te voorkomen 
o.a. door eekhoorntjes of 
spechten.

inGanG?
Controleer of de ingang de juiste 
afmeting heeft en dus geschikt is voor 
de betreffende vogel. Bijvoorbeeld 
voor een pimpelmees moet de ingang 
29/30mm zijn.  Indien de verkeerde 
maat zal het nestkastje niet gebruikt 
worden door de betreffende vogel! 

juiSte aFmetinGen?
Controleer of de afstand tussen ingang en 
bodemplaat minimaal 10 cm is zodat de dieren zich veilig 
kunnen nestelen en dus niet gepakt kunne worden 
door roofdieren. Controleer ook of de bodemplaat een 
binnenruimte geeft van minimaal 10 cm2.

waterdiCht?
Controleer of de dakaansluitingen degelijk geconstrueerd zijn 
zodat water niet naar binnen in de nestkast kan druppelen.

makkelijk SChoon te maken?
Controleer of nestkastje geopend kan worden voor gemak-

kelijke jaarlijkse schoonmaak.

Carbon Footprint?
Controleer de Carbon Footprint m.a.w. komt het product 

uit Europa of is het helemaal getransporteerd vanuit 
Azië of Latijns Amerika? Wordt voor de productie 

gebruik gemaakt van groene energie?

toxiSChe materialen?
Controleer dat de verf, lak en andere bescher-

mingslagen gemaakt zijn op waterbasis en dus 
zonder oplosmiddelen omdat niet alleen 

vogels maar ook andere dieren zo 
ook mensen hier schade van kunnen 
ondervinden.

FSC CertiFiCaat?
Controleer of het hout FSC goedge-
keurd is en dus komt van verantwoord 
bosbeheer waarbij op evenwichtige wijze 
rekening wordt gehouden met de sociale, 
ecologische en economische aspecten die 
bij bosbeheer horen.

wateraFvoer?
Controleer of er voldoende drainage 
gaatjes zijn in de bodemplaat voor 
adequaat waterafvoer. 

www.dewiltfang.nl


