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NATUURLIJK MATERIAAL houtbeton
DUURZAAM  SPECHTBESTENDIG  ADEMEND  BEPROEFD IN DE PRAKTIJK

Meer plezier aan levendige natuur



» UW ACTIEVE BIJDRAGE AAN DE LEVENDIGE NATUUR

Beste SCHWEGLER-klant,

In uw handen heeft u onze complete catalogus, boordevol met interessante 
producten rondom nesthulpmiddelen voor in het wild levende dieren en pas-
sende oplossingen voor bos, tuin en gebouwen. Ook aan ons gaat COVID-19 
niet geruisloos voorbij. Wij produceren onze nesthulpmiddelen van houtbe-
ton uitsluitend in Duitsland en zien het welzijn van onze medewerkers en 
leveranciers als een hoog goed. Wij blijven voor u in beproefde kwaliteit en 
met een kundig team produceren, alleen helaas soms gewoon wat langza-
mer dan door ons allemaal gewenst – maar dan wel zo veilig mogelijk voor 
de medewerkers. Wij vragen om uw begrip wanneer er daardoor vertragin-
gen ontstaan, ook wij leren op dit moment elke dag iets bij. 

Onze eerste catalogus verscheen al in 1948 – sinds 7 decennia breiden wij 
ons assortiment voortdurend uit. Wij zetten ons met woord en daad voor 
de natuurbescherming en het behoud van onze soortendiversiteit in sinds 
de oprichting van ons bedrijf – toen was de ontwikkeling helemaal niet te 
overzien. Op veel gebieden zijn wij pioniers, voor nesthulpmiddelen voor 
vleermuizen werden wij in de jaren '70 van de vorige eeuw nog uitgelachen 
en de bescherming en bevordering van (nuttige) insecten waren in vroeger 
tijden vaak maar moeilijk voor het voetlicht te brengen. Op pagina 8 vindt 
u onze nieuw ontwikkelde wasbeerbescherming. Een absolute noviteit om 
leegroven van nesten door wasberen in risicogebieden te beperken. Door 
consequente verdere ontwikkeling en uitgebreide testen zijn wij erin ge-
slaagd een voor de praktijk deugdelijke oplossing te ontwikkelen. Bruikbaar 
en gebruiksveilig en superieur in werking en acceptatie. 

Dat kan ook worden gezegd van onze beproefde nesthulpmiddelen voor 
inbouw in en aan gebouwen. Wij bieden daarvoor intussen een groot aantal 
producten aan. Naast de soortspecifieke vormgeving van de verblijven is 
vooral de uitstekende bouwtechnische geschiktheid van onze houtbeto-
nelementen een groot pluspunt. In tegenstelling tot veel andere materialen 
zoals hout, steen of kunststof kunnen SCHWEGLER nesthulpmiddelen van 
houtbeton snel, eenvoudig, veilig en zodoende voordelig in moderne muur-
systemen worden ingebouwd. Ook kan er met houtbeton vaak gemakkelijker 
worden voldaan aan toenemende eisen op het gebied van brandpreventie. 
Veel van onze elementen kunnen bovendien als inbouw- of opbouwversie 
worden besteld, om zo rekening te houden met een groot aantal eisen van 
de traditionele en ook moderne bouwtechniek. 

Opdrachtgevers, planners, gemeentelijke instanties en bedrijven zijn zich 
bewust van het feit dat de soortendiversiteit bij gebouwen, huis en tuin als 
positieve factor van de stedelijke levenskwaliteit moet worden gezien en dat 
voor het behoud hiervan ook nestmogelijkheden moeten worden behouden en 
gecreëerd. Want de afzienbaar toenemende ingebruikname van de oppervlak-
te door woongebieden grijpt onvermijdelijk in de leefruimte van veel soorten 
in; een ontwikkeling die met intelligente planning en uitvoering milieuvrien-
delijker kan worden gerealiseerd. Want wij delen tegenwoordig al met veel 
diersoorten onze huizen, hetzij met de broedende mus onder de dakgoot, de 
zwarte roodstaart bij de carport of met de vleermuis onder het dak. 

Onze taak is helemaal niet moeilijk: de allerbeste nestkasten en producten 
voor soortenbescherming produceren en daarbij de natuur en ons milieu 
respecteren, en ook onze sociale verantwoordelijkheid tegenover medewer-
kers, klanten en leveranciers serieus nemen. Hoewel tegenwoordig vaak 
in missies geciteerd, is dit sinds de oprichting van ons bedrijf een centraal 
bestanddeel van ons familiebedrijf. Al sedert drie generaties staan wij ga-
rant voor continuïteit en geven onze klanten de zekerheid dat SCHWEGLER 
met zijn verscheidenheid aan producten een betrouwbare partner bij het 
praktische natuurbeschermingswerk en nog meer is en blijft.

Al meer dan 70 jaar is SCHWEGLER 'het' merk voor vogelbescher-
mings- en natuurbeschermingsproducten in Europa. Particuliere tuin-

bezitters, opdrachtgevers, fruittelers en natuurbeschermers maken dagelijks 
gebruik van onze producten, net zoals boswachterijen, bosbeheerders, 
bouwbedrijven, natuurbeschermingsorganisaties, universiteiten, agrarische 
instellingen en wetenschappelijke onderzoeksgroepen in binnen- en bui-
tenland. De ervaringen die hierbij worden opgedaan, worden voortdurend 
in onze producten verwerkt en helpen bij het verder ontwikkelen van ons 
aanbod voor een optimaal bezettingssucces en bij het aanbieden van steeds 
meer verbeteringen en nieuwe oplossingen. Wij juichen het daarom uitdruk-
kelijk toe, wanneer u ons uw wensen en ervaringen meedeelt, zodat wij u 
en onze dierenwereld zo optimaal mogelijke producten kunnen aanbieden.

Waarom SCHWEGLER houtbeton? 
Onze hoogwaardige nesthulpmiddelen van SCHWEGLER houtbeton zijn 
soortspecifiek, ademend, bestand tegen weersinvloeden en andere invloe-
den van buitenaf, zoals rotting of spechtaanvallen. Het grote succes met 
zeer hoge bezettingspercentages is sinds tientallen jaren wetenschappelijk 
aangetoond, o.a. door talloze aanbevelingen van internationaal toonaange-
vende natuurbeschermingsverenigingen, staatsinstellingen, het algemeen 
nut beogende organisaties en enthousiaste klanten.

De nesthulpmiddelen verrichten jarenlang betrouwbaar hun dienst, maar 
verbruiken tevens bij de productie ervan weinig hulpbronnen. Na hun 
levensduur is de milieubelasting zeer minimaal en zal ook zonder speciale 
afvoer op lange termijn geen vreemd voorwerp in de natuur vormen. Zo let-
ten wij vooral bij de productie en bij de inkoop van de materialen op een 
gezonde ecobalans: Wij gebruiken in het algemeen inheems hout (evt. bij 
plaatproducten doorgaans met duurzaamheidscertificaat) en wij letten op 
korte leverings- en distributiewegen voor een gering energieverbruik. Mocht 
een onderdeel bij onze nestkasten toch eens stukgaan, dan bieden wij ook 
na tientallen jaren nog vervangende onderdelen aan.

Onze hout- en houtbetonproducten worden uitsluitend in onze fabriek in 
Duitsland geproduceerd. Voor zover mogelijk kopen wij basismaterialen uit 
Duitse of Europese productie, om ook hier te voldoen aan onze verant-
woordelijkheid. Onze producten verpakken wij met gebruik van zo min 
mogelijk kunststoffen en wij hergebruiken ook aanwezige omverpakkingen 
(bijv. karton). Een bestelling per pakketdienst wordt door ons CO2-neutraal 
verstuurd, bij de verzending op pallets optimaliseren wij de verpakking bijv. 
met voorbereide vullingen van papier en karton.

Dit alles is bij ons geen idee dat op een marketingafdeling werd geboren, 
maar sinds de oprichting van ons bedrijf een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsfilosofie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op dit gebied heel 
serieus en proberen ook hier te voldoen aan onze hoge eisen, vooral door 
het consequent naleven van sociale normen en milieubeschermingsnormen. 
Natuurbescherming is niet alleen beperkt tot het aanbrengen van een 
nesthulpmiddel. Productie, begeleiding, herstel en afvoer zijn eveneens 
belangrijke aspecten. 

Het doel van onze inspanningen is eenvoudig en toch zeer ambitieus: 
Wij geven in het wild levende dieren de mogelijkheid om niet alleen nu 
maar ook in de toekomst te overleven in onze moderne, veranderende 
wereld en bieden komende generaties de kans dit te behouden en willen 
ons enthousiasme gewoon doorgeven.

Met vriendelijke groet, 
het Gunnar en Sven Papenfoth

Tot slot een woord van advies: De extreem hoge vraag naar onze 
producten en de Corona-crisis kunnen soms leiden tot langere levertijden. 
Plan uw bestellingen daarom zo spoedig mogelijk, om op tijd uw kasten 
voor de dieren te hebben hangen.
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Welke diersoort wilt u gericht 
helpen? Afwijkingen van de bezetting 
zijn sporadisch mogelijk.

Meer informatie vindt u ook op:
www.schwegler-nature.com

http://www.schwegler-nature.com
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» WAAROM ZIJN SCHWEGLER NESTKASTEN ZO BIJZONDER?

Waarom nesthulpmiddlen?  
Tuin- en bosbeheer dat verenigbaar 
is met de natuur, is zonder 
nesthulpmiddelen niet meer 
mogelijk. Wist u dat één enkel 
mezenpaar met nakomelingen per 
jaar ongeveer 70.000 rupsen en 
20 miljoen insecten, zogenoemd 
'ongedierte', verdelgt? De cijfers 
spreken voor zich!
In onze huidige tijd zijn op heel 

kleine restvlakken, zogenoemde natuurgebieden, na alle landschapsvormen 
onderhevig aan menselijk gebruik. Cultuurlandschappen, dus door 
mensenhand geschapen leefruimten, zijn bijvoorbeeld graslanden met 
fruitbomen, omheinde stukken weiland enz. Om deze leefruimtediversiteit 
te behouden, is vooral een verdraagzaam beheer nodig, o.a. zonder de 
schadelijke en dure giffen. SCHWEGLER nestkasten zijn ook een bewezen 
mogelijkheid om in het bosbeheer bijv. op te treden tegen de plakker, 
eikenbladroller en in de fruitboomgaarden o.a. tegen de fruitmot of in de 
privétuin tegen bladluizen. Laten we gebruik maken van deze mogelijkheden 
uit de natuur – voor de natuur! Moderne bescherming van fauna en flora is 
heel belangrijk! Natuurbescherming in het klein is meer dan ooit nodig!

De belangrijkste kenmerken van de SCHWEGLER nestkasten
1. Ophanging, controle en schoonmaken kunnen zonder problemen en 

eenvoudig worden uitgevoerd. Alleen in de praktijk beproefde producten 
garanderen het jarenlange, steeds terugkerende bezettingssucces!

2. Gepatenteerde boomophangingen die ingroeien van de ophanging in de 
boomstam verhinderen. Voor bossen goedgekeurd en aanbevolen.

3. Moeder natuur is het voorbeeld voor onze nestkasten; de binnenafmetin-
gen zijn bijv. afgestemd op holen die zijn gemaakt door spechten of zijn 
ontstaan door verrotting. Maar ook rotsholen of spleetverblijven kunnen 
een voorbeeld zijn. Er wordt bovendien niet alleen gelet op de afmetingen 
en vormgeving, maar ook oppervlaktestructuur en kwaliteit worden aange-
past aan de behoeften van de desbetreffende diersoort.

4. Broedruimte-afmetingen, diameters van de invliegopeningen en alle 
afmetingen van elk afzonderlijk nestkastmodel werden afgestemd op de 
behoeften en gedragingen van de dieren. Zoals wetenschappelijke proe-
ven door een groot aantal vogelbeschermingswachten en natuurbescher-
mingsorganisaties in binnen- en buitenland regelmatig aantonen, worden 
o.a. de grootste koloniedichtheden bij verschillende vogelsoorten (broed-
paar per hectare) bereikt met SCHWEGLER nestkasten van houtbeton.

5. Door de onbetwist zeer lange houdbaarheid, gewoonlijk ten minste 20 tot 
25 jaar, en de hoge acceptatiegraad zijn SCHWEGLER nestkasten sinds 
tientallen jaren in de praktijk zeer succesvol. Een bijzonder pluspunt 
is de aanmerkelijk grotere duurzaamheid en weersongevoeligheid ten 
opzichte van hout en de hogere sterkte verhindert schade door spechten 
in verregaande mate. Door de vloeiende vormgeving is een veel betere 
aanpassing van de nesthulpmiddelen aan de behoeften van de bewoners 
gewaarborgd.

6. Een andere doorslaggevende factor is de bouwtechnisch uiterst pro-
bleemloze hantering en toepassing. Ingemetseld of bevestigd op de gevel, 
onze producten geven u de zekerheid van de grootste duurzaamheid en 
bestendigheid tegen verwering. Sinds intussen meer dan 65 jaar produce-
ren en verkopen wij nesthulpmiddelen voor aan- en inbouw in gebouwen, 
profiteer van deze unieke schat aan ervaring!

7. SCHWEGLER nestkasten worden in samenwerking met de nationale 
vogelbeschermingswachten, Europese natuurbeschermingsverenigingen, 
bosbouwkundigen en ornithologen op grond van jarenlange ervaring en 
kennis ontwikkeld. Het daarvoor gebruikte speciale SCHWEGLER houtbe-
tonmateriaal is een natuurproduct dat uit ca. 75% hout en klimaatregule-
rende additieven, bijv. klei, leem enz. bestaat. 
Het isoleert zodoende uitstekend tegen temperatuurschommelingen en 
is uiterst ademend. Zo wordt het ontstaan van condens verhinderd, zoals 
bijvoorbeeld bij kunststof, steen, hardschuim of betonnen nestkasten zeer 
vaak te zien is. 

8. Onze producten zijn officieel gekeurd, aanbevolen en erkend, o.a. door 
de 'Biologischer Bundesanstalt', de 'NABU' in Duitsland, de 'LBV' in 
Beieren, de 'BUND' in Duitsland, de Duitse dierenbescherming, de 'Verein 
Jordsand', de natuurbeschermingsvereniging in Oostenrijk, de Franse 
vogelbeschermingvereniging, de Zwitserse vogelwacht, de Italiaanse 
vogelbeschermingsvereniging, de 'SEO' in Spanje, de 'NABS' in Noord- 
Amerika en vele andere verenigingen.
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» ADVIEZEN VOOR HET KIEZEN, VERDELEN EN OPHANGEN VAN NESTKASTEN
Hierna willen wij enkele ervaringen en tips uit onze praktijk met u delen. 
Deze adviezen zijn natuurlijk slechts een aanknopingspunt. Er moet rekening 
gehouden worden met verschillende landschappen en/of leefruimten en de 
daarin voorkomende bewoners. Soms kan dat al vóór de planning zijn (bijv. 
aan de hand van de voorkomende of te beschermen diersoort en de omrin-
gende leefruimte) of pas na verloop van tijd door praktijkervaring in het gebied 
(d.w.z. welk kasttype uiteindelijk succesvoller is). Omdat de natuur hier vaak 
verrassende en spannende ontwikkelingen laat zien, worden de stapsgewijze 
controle van de toegepaste nesthulpmiddelen in het verloop van de maatregel 
en de optimalisatie van het nestkastaanbod ten zeerste aangeraden.

A | Ophanging van nestkasten voor kleine vogels
(bijv. nestkasten 1B, 2M, 2B/N, 1N, 3S, 3SV, 2GR)
Er kan gewoonlijk worden gekozen uit twee verschillende vlieggatafmetingen:
 » l 32 mm is de 'universele afmeting' die bijna alle soorten kleine vogels 

toegang biedt.
 » l 26 mm maakt alleen de toegang voor kleine mezen (pimpel-, glanskop-, 

zwarte- en kuifmees) mogelijk. De grotere soorten zoals koolmees, boomkle-
ver en mus worden geweerd.

 » Speciale afmetingen bijv. l 45 mm voor bepaalde soorten zoals bijv. de 
grotere spreeuwen. Kleinere soorten kunnen de nestkast evt. toch gebruiken.

In omheinde groenvoorzieningen, in jong hout, dicht struikgewas, tuinen 
e.d. kunnen kasten op ooghoogte hangen (1,5 tot 2 m), om deze vanaf de 
grond gemakkelijker te kunnen controleren en schoonmaken. In het bos of bij 
beheerde vlakken wordt een grotere ophanghoogte aangeraden, om schades 
en storingen tot een minimum te beperken. Gewoonlijk worden de nestkas-
ten daar op een hoogte van ca. 2,8 tot 3,5 m opgehangen, zodat deze nog 
goed bereikbaar zijn met ladders. Als bovengrens voor de hoogste ophanging 
kunnen de omringende bomen dienen, waarvan de kruinhoogte niet mag 
worden overschreden. Uitzonderingen zijn hierbij, vooral in steden, bepaalde 
onderkomens voor gebouwbroeders (gierzwaluw, mus, vleermuis), voor welke 
deze grens niet in acht hoeft te worden genomen, dus de kasten ook op een 
hoogte van meer dan 15 m kunnen worden aangebracht. Leg geen nest-
materiaal of strooisel in de kasten, omdat kleine vogels hun nesten 
steeds weer opnieuw bouwen.

B | Aantal nesthulpmiddelen per hectare en verdeling
Het aantal nestkasten is altijd afhankelijk van de desbetreffende leefruimte. 
In tuinen kan bij gebrek aan nestplaatsen aan elke tweede boom een nestkast 
worden opgehangen. Er is geen minimumafstand voor vogels; aan één boom 
kunnen twee mezenparen zonder problemen in zeer directe nabijheid van elkaar 
broeden, want de vogels bepalen afhankelijk van voedselaanbod en jaargetijde 
hun minimumafstand tot elkaar zelf. In bossen kunnen afhankelijk van soort 
bomen en hoe oud deze zijn en voedselbronnen ('ongedierteplaag') van 1 tot 40 
nestkasten per hectare (= 100 x 100 m) hangen.
De nestkasttypes resp. vlieggatopeningen kunnen als volgt worden 
verdeeld, wanneer nog geen ervaringswaarden beschikbaar zijn:
 » 60% van de nestkasten met vlieggatdiameter 32 mm of ovaal.
 » 20% vlieggatdiameter 26 of 27 mm.
 » 20% moet bestaan uit kasten voor boomkruipers en halfholen- of nisbroe-

ders (zie types 2B, 2BN, 2H, 2HW, 1N).
 
Aanwijzing: Niet alle nestkasten moeten voor het fokken van jongen zijn bezet, 
omdat een groot deel als overnachtingsverblijf of voedseldepot wordt gebruikt. 
Pas wanneer in meerdere opeenvolgende jaren in ongeveer 60 tot 70% nesten 
worden gevonden, is een optimale verzadiging met nestkasten bereikt.

C | Algemene informatie over de ophanging van nestkasten 
Windstreek: Het vlieggat moet ongeveer naar het zuidoosten zijn gericht. 
Op tegen de wind beschutte ophangplekken of in wijken is dit echter niet 
altijd dringend noodzakelijk. Let bij grotere vlieggatopeningen (bijv. vanaf 
45 mm) op een beschutte positie.
Schoonmaken: Het schoonmaken, d.w.z. het volledig verwijderen van het 
oude nest, kan in tuinen en bossen vanaf midden september plaatsvinden. 
Krab alleen het oude nest weg. Het gebruik van een spray o.i.d. is gewoon-
lijk niet nodig. Als de kast extreem vervuild of met parasieten bezet was, 
wordt aangeraden de nestkast uit te spoelen met koud of warm water en 
evt. een biologisch afbreekbaar zeepsopje.
Bevestiging: SCHWEGLER nestkasten voor bevestiging aan stammen 
(meestal te herkennen aan hun bruine of zwarte kleur) worden met een speci-
aal voor bossen goedgekeurde aluminium spijker geleverd, die de boom niet 
schaadt, zoals bijv. koperen of stalen spijkers. Ook het zaagblad in de zagerij 
of de ketting van de motorzaag wordt niet beschadigd en zo wordt letsel ver-
meden. Door de gladde schacht en roestvrijheid kan de spijker ook na jaren 
weer worden verwijderd en er ontstaat slechts een marginaal, plaatselijk 
litteken op de stam. Sla aluminium spijkers bij boomstammen maar tot twee 
derde erin, zo kan de boom groeien. Trek ongeveer om de vijf jaar de spijker 
er iets uit. De nestkasten kunnen zonder de spijker te verwijderen op elk 
moment worden opgehangen en weggehaald. Zwaardere nestkasten (zie D) 
worden gewoonlijk geleverd met een geïntegreerd ophangblokje, waardoor 
een bevestiging met meerdere aluminium spijkers en het later ophangen en 
weghalen zonder verwijderen van de spijkers mogelijk is.
Bezetting door andere soorten: Door de acute woningnood in onze 
uitgeruimde en beheerde landschappen kan het voorkomen dat nestkasten 
door heel andere soorten dan oorspronkelijk voorzien worden bezet, zoals 
bijv. hommels, wespen, verwilderde bijen, Hoornaar, relmuizen als bijv. 
zevenslaper of hazelmuis. Deze verdienen ook bescherming, dus laat deze 
ongehinderd in de nestkasten zitten. Hang in plaats daarvan extra voor 
deze dieren andere, evt. speciale SCHWEGLER nestkasten op.
Nieuwe nestkasten: Deze dienen het beste in de herfst te worden opge-
hangen, omdat deze in de winter voor de vogels dienst doen als nachtver-
blijven. Deze bescherming tegen trek en kou is, nog sterker dan voeren, een 
belangrijke factor voor het overleven in strenge winters.

D | Grotere nestkasten uilen, holenduiven, torenvalken, enz.
(bijv. kasten nr. 4, nr. 5, nr. 28, nr. 29, nr. 30, 1WK, 2TF, 2CM)
Aanbevolen ophanghoogte ongeveer 4 tot 6 m. Deze kasten worden snel-
ler geaccepteerd, wanneer in de voorgevormde bodembak een dikkere laag 
schaafspanen, houtmolm of zaagmeel wordt gestrooid (niet bij kauw). Voor 
holenduiven of ruigpoot- en bosuil is het raadzaam op een oppervlakte van 50 
ha één tot twee kasten op te hangen. Dit is dan een minimum aan nestkas-
ten, waarover dan in het voorjaar gewoonlijk een heftige concurrentiestrijd 
losbarst. Een verhoging van de nestkastdichtheid belooft een groter succes 
ter voorkoming van 'schadelijke insecten'.

E | Het ophangen van vleermuiskasten
Ophanging en onderhoud van speciale vleermuiskasten worden uitvoerig 
beschreven op pagina 22 in het hoofdstuk 'Vleermuizen'.

F | Nesthulpmiddelen aan gebouwen (neststenen, enz.)
Voor gebouwbroeders gelden vaak afwijkende adviezen. Neem goed nota 
van de desbetreffende productbeschrijving. Vooral bij gierzwaluwen en vleer-
muizen moet worden gelet op een grotere hoogte vanaf 5 m en vrij invliegen 
zonder lijsten direct onder de kasten.

Tips voor ophangen
u kunt hier vinden!
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» NESTKAST 1B

Let bovendien op het 
'ophangblokje' op 

pagina 70.

Nestkast 1B

Deze nestkast heeft een broedruimte-binnendiameter van 12 cm en wordt 
gewoonlijk met de meegeleverde aluminium spijker op bomen aangebracht 
(zie hiervoor Afb. 1). De nestkast kan ook met de ophangbeugel over een tak 
worden gehangen (zie Afb. 2). Zie hiervoor eveneens ophangvoorbeelden 
catalogus pagina 70.
De voorwanden zijn bij de nestkast gemakkelijk verwisselbaar en ook los 
te verkrijgen, evenals bij de artikelen 1B en 2M onderling uitwisselbaar. 
Om een onderlinge concurrentie van de vogels te vermijden, werden 
vlieggatopeningen van verschillende afmetingen gemaakt.
De nestkasten worden altijd compleet met ophanging en speciale 
aluminium spijker geleverd.
Artikel als alternatief leverbaar met marterbeschermingsvoorwand, 
artikelnr. zie prijslijst.

	V Afb. 1: Ophanging aan stam met 
SCHWEGLER aluminium spijker

	V Afb. 2: Ophanging aan beugel over een 
tak o.i.d.

	V Legsel van koolmees 	V Legsel van pimpelmees

» Vlieggatopening 32 mm
Bewoners: Kool-, pimpel-, 
glanskop-, zwarte-, kuifmees, 
gekraagde roodstaart, boomklever, 
withals- en bonte vliegenvanger, 
ring- en huismus.

» Vlieggatopening 26 mm
Bewoners: Pimpel-, glanskop-, 
zwarte- en kuifmezen (kleine 
 mezen). Alle andere soorten 
worden door deze krappere 
uitvoering van de vlieggatopening 
uitgesloten van bezetting van de 
nestkast.

» Vlieggatopening ovaal  
(29 x 55)
Bew.: Gekraagde roodstaart; wordt 
echter ook geaccepteerd door de andere 
soorten die bij l 32 mm in nestkasten 
broeden. Omdat de broedruimte echter 
lichter is, wordt deze versterkt geprefe-
reerd door de gekraagde roodstaart.

	V Glanskop Verkrijgbaar in bruin, wit, rood en groen 
(vermeld de kleur)

Verkrijgbare vlieggatopeningen: l 32 mm, l 26 mm en ovaal 29 x 55 mm.

Vlieggatopening Bestelnr.

Type 1B, l 32 mm 00 102/3
Vlieggatopening Bestelnr.

Type 1B, l 26 mm 00 105/4
Vlieggatopening Bestelnr.

Type 1B, ovaal 29 x 55mm 00 108/5

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-
houtbeton. Ophangbeugel staal, 
verzinkt.
Buitenafmetigen: 
B 17 x H 26 x D 18 cm.
Broedruimte: l 12 cm.
Gewicht: ca. 3,6 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, 
ophangbeugel en aluminium spijker.
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» NESTKAST 2M Ophanging vrijhangend voor het afweren van katten en marters

Deze nestkast heeft net als de nestkast 1B een broedruimte-binnendiameter 
van 12 cm. Het verschil is de vrijzwevende ophanging en het 
kegelvormige dak. Deze kenmerken dienen voor het afweren van 
katten en marters. Deze is zeer geliefd in tuinen bij huizen en vooral in 
fruitboomgaarden. Voornamelijk daar waar bomen niet zo heel hoog zijn en 
dikke takken hebben.
Gunstig is, net als bij al onze SCHWEGLER kasten, dat de voorwanden naar 
believen onderling tussen 1B en 2M kunnen worden verwisseld. Afhankelijk 
van frequentie van de afzonderlijke vogelsoorten en de gebruikelijke 
vlieggatopeningen.
Dit nestkasttype wordt compleet met de desbetreffende ophanging en met 
aluminium spijkers bij de ophanging FT geleverd. Artikel als alternatief 
leverbaar met marterbeschermingsvoorwand, artikelnr. zie prijslijst.

	V Gesloten 	V Met open beugel 	V Met afstandhouder	V Legsel van gekraagde roodstaart

De ophanging FO wordt met open 
beugel over een tak gehangen. 
Voor schoonmaken en controleren 
kan de kast met onze gaffelstok, 
bestelnr. 00 510/6, zonder proble-
men worden weggehaald 
(zie pagina 69).

Deze ophangwijze, met de boom-
afstandhouder en de FG-lus, wordt 
aangeduid als ophanging FT. 
Deze dient als ophanging aan de 
boomstam en als versterkte be-
scherming tegen katten, marters en
relmuizen.

	V Koolmees

	V Withalsvliegenvanger Verkrijgbaar in bruin, wit, rood en groen 
(vermeld de kleur)

FG FO FT

De ophanging FG wordt met 
het oog om een tak gesloten 
opgehangen.

Verkrijgbare vlieggatopeningen: l 32 mm, l 26 mm en ovaal 29 x 55 mm.

Deze nestkast is verkrijgbaar in 
drie ophangwijzen. Kies met het 
desbetreffende bestelnummer zelf 
welke ophangwijze u bij het type 
2M wenst.

Type/ophanging, vlieggat Bestelnr.

2M FG, l 32 mm 00 111/5
2M FG, l 26 mm 00 114/6
2M FG, ovaal, 29 x 55 mm 00 117/7

Type/ophanging, vlieggat Bestelnr.

2M FO, l 32 mm 00 112/2
2M FO, l 26 mm 00 115/3
2M FO, ovaal, 29 x 55 mm 00 118/4

Type/ophanging, vlieggat Bestelnr.

2M FT, l 32 mm 00 113/9
2M FT, l 26 mm 00 116/0
2M FT, ovaal, 29 x 55 mm 00 119/1

Verkrijgbaar met deze FG-ophanging: Verkrijgbaar met deze FO-ophanging: Verkrijgbaar met deze FT-ophanging:

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-
houtbeton. Ophangbeugel staal, 
verzinkt.
Buitenafm.: B 16 x H 35 x D 17 cm.
Broedruimte: l 12 cm.
Gewicht: ca. 3,7 kg.
Bewoners: Als nestkast 1B.
Leveringsomvang: Nestkast, 
ophangbeugel en aluminium spijker.

Nuttige ophangtips zijn te 
vinden op pagina 5!
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Nest- en controleschuif

2GR-WBS met wasbeerbescherming

 » Vlieggatopening ovaal  
30 x 45 mm

Bewoners: Kool-, pimpel-, 
glanskop-, zwarte- en kuifmees. 
Gekraagde roodstaart, boomklever, 
withals- en bonte vliegenvanger, 
ring- en huismus.

 » Vlieggatopening driegaats 
l 27 mm

Bewoners: Kool-, glanskop-, 
zwarte- en kuifmees. Alle andere 
soorten worden door deze krappere 
uitvoering van de vlieggatopening 
uitgesloten van bezetting van de 
nestkast.

 » Nest- en controleschuif
Aanvullend artikel voor nestkast 
2GR. Schuif voor controle- of reini-
gingsdoeleinden de controleschuif 
voorzichtig onder het nest. Zo kan 
het nest zonder problemen uit de 
nestkast 2GR worden getrokken 
zonder dat u dit met de hand hoeft 
aan te raken.
Materiaal: Aluminium. 

 » 2GR-WBS met wasbeer-
bescherming

Wasberen weten de meeste bescher-
mingsmaatregelen te omzeilen en 
vormen een gevaar voor broedende 
vogels. De nieuw ontwikkelde en geteste 
wasbeerbescherming kan als complete set 
met nestkast of als uitbreidingsset voor 
2GR-nestkasten worden besteld. Met deze 
bescherming kan een grotendeels tegen de 
wasbeer en andere nestrovers beveiligde 
broedplek worden gecreëerd. Meer infor-
matie op www.schwegler-nature.com .

Verkrijgbare vlieggatopeningen: ovaal 30 x 45 mm, driegaats l 27 mm.

» NESTKAST 2GR DBP | Met katten- en marterbescherming

	V Ophanging aan stam met 
aluminium spijker

	V Gekraagde roodstaart 	V Binnendak met terugtrekhoekje 
voor vleermuizen

	V 2GR-WBS met wasbeerbescherming

	V Over een tak 	V Aan stam

	V Met geïntegreerde 
roofdierbescherming

Vlieggatopening Bestelnr.

ovaal 30 x 45 mm 00 218/1
Vlieggatopening Bestelnr.

l 27 mm 00 221/1
Omschrijving Bestelnr

Nest- en controleschuif 00 225/9
Omschrijving Bestelnr.

2GR-WBS compleet 00 219/8
Uitbreidingsset WBS 00 838/1

	V oval 	V Dreiloch 	V De nest- en controleschuif kan alleen voor 
het nestkasttype 2GR worden gebruikt

Door de constructie van deze nestkast en de voorwand ervan is de kast kat- en marterbestendig. Ondanks de grote 
broedruimte heeft de nestkast 2GR door het ovaal- resp. driegaats-principe een zeer lichte binnenruimte. Door het 
licht in de broedruimte wordt de nesthoogte van de vogels zeer laag gehouden. De broedplek bevindt zich bovendien 
in het achterste deel van de nestkast. Voor controle- en observatiedoeleinden kan de voorwand met de geïnte-
greerde katten- en marterbescherming er heel eenvoudig worden uitgenomen. Daardoor is een onbelemmerd zicht 
in de broedruimte of op het nest mogelijk. Compleet met ophanging en speciale aluminium spijker. Bij het binnendak 
is een extra terugtrekhoekje voor vleermuizen geïntegreerd. In combinatie met het ovale vlieggat kunnen hier ook 
vleermuizen een hangplek vinden. Zie bovenstaande afbeelding.

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 20 x H 31 x D 27 cm.
Met vergrote broedruimte: B 14 x D 19 cm.
Gewicht: ca. 6,7 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.
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Nestkast 3SV

De roofdierbestandige 'spreeuwenkast' met de evenzo naar l 14 cm vergrote broedruimte. Door het als voor-
bouw uitgevoerde invlieggat is bij dit model een zeer goede katten- en marterbescherming gewaarborgd. Toch is het 
zicht op de broedruimte niet belemmerd, wat bij de controle en het schoonmaken van groot voordeel is. De nestkast 
3SV heeft zich ook met kleinere diameters van het invlieggat goed bewezen voor andere soorten. De kast wordt bijv. 
door de draaihals zeer graag geaccepteerd door de grote broedruimte en de bodemvorm (zie tabel onder).

	V Spreeuw

 » Vlieggatopening l 34 mm
Speciaal voor de Draaihals
Andere bewoners: Kool-, pimpel-, 
glanskop-, zwarte-, en kuifmees, 
gekraagde roodstaart, boomklever, 
withals- en bonte vliegenvanger, 
draaihals, ring- en huismus, 
vleermuizen.

 » Vlieggatopening ovaal 32 x 45 mm
Bewoners: Als bij vlieggatopening 
l 34 mm; alleen wordt het gebruik met dit 
vergrote invlieggat aangeraden op don-
kerdere hangplekken zoals in kloven, dicht 
struikgewas e.d. In Noord-Duitsland wordt 
de kast regionaal bij voorkeur geaccepteerd 
door de bruine grootoorvleermuis.

 » Vlieggatopening l 45 mm
Speciaal voor de spreeuw
Waarbij ook de hiernaast ver-
melde soorten zich daarin kunnen 
vestigen. Zij worden echter bij 
aanwezigheid van de spreeuw uit 
dit nestkasttype verdrongen.

» SPREEUWENKAST 3S

Deze nestkast heeft zich praktisch als 'standaard' sinds vele tientallen jaren in binnen- en buitenland laten gelden. 
Aan het huis, in de tuin of in het bos: deze kast is een belangrijk bestanddeel van elk beschermingsconcept. Met zijn 
vele voordelen, zoals bijv. grote broedruimtediameter van 14 cm en ook zeer lichte binnenruimte door het grote vlieg-
gat, wordt de kast naast de spreeuw ook zeer graag geaccepteerd door vele andere soorten. Als er veel nestrovers 
in het gebied voorkomen, dan moet ten minste deels het model 3SV (zie onder) worden toegepast, omdat de grote 
diameter van het invlieggat slechts een beperkte bescherming tegen roofdieren kan bieden.
Bewoners: Spreeuw, boomklever (metselt invlieggat dicht naar 32 mm), 
bonte- en middelste bonte specht, bonte vliegenvanger, enz.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.

 » Type 3S
Vlieggatopening: l 45 mm.
Buitenafm.: B 19 x H 28 x D 20 cm.
Broedruimte: l 14 cm.
Gewicht: ca. 4,4 kg. 

	V Ophanging over een tak	V Legsel van spreeuw

Vlieggatopening Bestelnr.

l 45 mm 00 126/9
Vlieggatopening Bestelnr.

ovaal 32 x 45 mm 00 125/2
Vlieggatopening Bestelnr.

l 34 mm 00 122/1

Vlieggatopening Bestelnr.

l 45 mm 00 162/7

 » Type 3SV
Vlieggatopeningen: l 45 mm,
ovaal 32 x 45 mm of l 34 mm.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-
houtbeton. Ophangbeugel staal, 
verzinkt.
Buitenafm.: B 19 x H 28 x D 23 cm.
Broedruimte: l 14 cm.
Gewicht: ca. 4,8 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, 
ophangbeugel en aluminium spijker.

» NESTKAST 3SV met katten- en marterbescherming

	V Draaihals met warmtepiramide 	V Met geïntegreerde 
roofdierbescherming

	V Spreeuw

Ondanks veel restricties is de spreeuw weliswaar een nogal opvallende, maar ook uiterst nuttige vogel. Soms kunnen spreeuwen wel in bepaalde mono-
culturen incidenteel tot problemen leiden, maar deze vogel is een belangrijke factor in de 'bestrijding van ongedierte' en helpt daarmee actief mee om de 
land- en bosbouw vrij te houden van bijv. muggen, eikenbladrollers of plakkers.
Twee zeer beproefde nestkasttypes kunnen wij u aanbieden, met en zonder roofdierbescherming. In beide kasttypes verschijnen eveneens zeer graag 
bonte en middelste bonte spechten om te overnachten. Kan bij een geringe spreeuwdichtheid ook worden bezet door andere soorten (bonte vliegenvan-
ger, boomklever). Een zitstok onder het invlieggat is ornithologisch niet noodzakelijk, als uitkijkpost wordt graag het dak van de nestkast gebruikt.

	V Aan stam

	V Aanbrenging 
aan stam, over 
een tak of aan 
gebouwen
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Halfholenkasten 2HW

» HALFHOLENKASTEN Materiaal: SCHWEGLER houtbeton

Als kasten voor halfholen- en nisbroeders hebben wij verschillende modellen in ons natuurbeschermingsprogramma. Ze zijn bij uitstek geschikt voor 
soorten die een open balkonachtig invlieggat prefereren, zoals bijv. zwarte roodstaart of roodborstje. Door de grote toegang tot de broedruimte zijn legsel 
en jongen van deze soorten echter ook vaak bedreigd door roofdieren. Door de grote toegang tot de broedruimte zijn legsel en jongen van deze soorten 
echter ook vaak bedreigd door roofdieren. Het voordeel van alle halfholen- en nisbroederkasten is dat ze op gebouwen kunnen worden aangebracht, 
omdat deze vogelsoorten omwille van bescherming het liefst nesten bij huizen, schuren enz. Dit kan worden tegengegaan door de roofdierbestendige 
halfholenkast 2HW en kan een onbeschermde montage aan bomen eigenlijk pas praktisch worden aangeraden.

	V Voerende grauwe vliegenvanger 	V Legsel van zwarte roodstaart	V Zwarte roodstaart

 » HALFHOLENKAST TYPE 2H
Bewoners: Zwarte roodstaart, witte kwikstaart, grauwe vliegenvanger. Incidenteel roodborstje en winterkoninkje.
Buitenafmetingen: B 15 x H 20 x D 20 cm.
Broedruimte: l 12 cm.
Dit klassieke en beproefde type moet altijd worden aangebracht aan gevels van huizen, schuren, tuinhuisjes enz. 
De opening wordt, door de constructie van de ophanging, altijd aan de zijkant – in een hoek van 90° t.o.v. de wand – 
aangebracht. De voorwand kan voor schoonmaken worden weggenomen.
Hang dit type niet vrij in een boom of struik, omdat door de onbeschermde opening kleine roofdieren hierbij 
vrij toegang zouden hebben. Dit type halfholenkast wordt graag door de bovengenoemde vogelsoorten – bij juiste 
aanbrenging – geaccepteerd. Sinds tientallen jaren heeft dit model zich uitstekend bewezen.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.
Gewicht: ca. 2,5 kg.
Bestelnr. 00 152/8

 » HALFHOLENKAST TYPE 2HW
Bewoners: Zwarte roodstaart, witte kwikstaart, grauwe vliegenvanger. Incidenteel roodborstje en winterkoninkje.
Buitenafmetingen: B 20 x H 20 x D 30 cm.
Broedruimte: 15 x 21 cm.
Ekster- en gaaienbestendig met broedruimte-inzetstuk. 
Door een speciale, naar voren getrokken voorbouw kan dit type vrij aan bomen, maar ook aan huisgevels 
worden opgehangen. De halfholenkast heeft bovendien een broedruimte-inzetstuk dat voor controle- en 
schoonmaakdoeleinden eruit kan worden genomen. Zelfs op donkere 
hangplekken valt door de invliegopening voldoende licht naar binnen en wordt 
de kast zeer graag als broedkast geaccepteerd. Bovendien kan dit type worden 
gebruikt voor de waterspreeuw of de grote gele kwikstaart. Hiervoor moet 
echter het broedruimte-inzetstuk aan de binnenkant worden weggenomen.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: Nestkast, broedruimte-inzetstuk, ophangbeugel en 
aluminium spijker.
Gewicht: ca. 5,1 kg.
Bestelnr. 00 157/3

	V Broedruimte-inzetstuk voor type 2HW 
en 1N

	V Inkijk in broedruimte: zwarte roodstaart 
met weggenomen voorwand
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» NIS-, MUSSENBROEDERKAST 1N

Nisbroederkast 1N

De nisbroederkast 1N heeft de perfecte bescherming tegen kleine roofdieren. Door de constructie met 
het dubbele invlieggat van deze kast komt de in de broedruimte geïntegreerde bescherming tegen kleine roofdieren 
volledig tot zijn recht. Dit kasttype is ekster-, katten-, marter- en gaaienbestendig, want de vogels bouwen door het 
binnendringende licht altijd in het achterste deel van het broedruimte-inzetstuk hun nest. Een ander voordeel van het 
broedruimte-inzetstuk is dat de ouders vanuit de voorruimte de jonge dieren goed kunnen verzorgen.

Bewoners: Zwarte- en gekraagde roodstaart, roodborstje, winterkoninkje, 
ring- en huismus.
Buitenafmetingen: B 20 x H 20 x D 30 cm.
Broedruimte: B 15 x D 21 cm.
Vlieggatopening: 30 x 50 mm.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton, broedruimte-inzetstuk van 
hout. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: nestkast, broedruimte-inzetstuk, verzinkte ophangbeugel 
en aluminium spijker.
Gewicht: ca. 5,6 kg.
Bestelnr. 00 158/0

	V Gekraagde roodstaart	V Ringmus

	V Broedruimte-inzetstuk voor 
type 2HW en 1N

Nis- of halfholenbroeders zijn in gebieden met een hoog ekster-, gaaien-, 
katten- en marterbestand sterk bedreigd. Onze SCHWEGLER nisbroederkast 
1N met twee invlieggaten en één broedruimte-inzetstuk biedt de beste 
bescherming. Ondanks maar twee invlieggaten valt er veel licht binnen, 
zodat de kast zeer graag wordt geaccepteerd. Het acceptatiesucces is ook 
in gebieden met een grote bezetting van kleine roofdieren net zo groot en 
verschilt niet van dat van de hiervoor beschreven kasten 2H en 2HW.

Speciaal geval: Het roodborstje geeft de voorkeur aan dit kasttype, vooral 
wanneer deze kast ca. 1,0 tot 1,5 m boven de grond wordt aangebracht. 
Het beste nog, wanneer de kast op een vochtigere, beschaduwde plek 
hangt. Door de geïntegreerde beschermingsvoorziening, bijvoorbeeld tegen 
katten en marters, is het broedsucces groot.

Uitzondering: Bij een groter gebrek aan broedplekken kunnen als 
nestalternatief in parken en bossen ook met succes allerlei soorten mezen, 
ringmussen en nog vele andere soorten in dit kasttype broeden.

	V Nisbroederkast 1N

	V Gekraagde roodstaart 
	V Gekraagde roodstaart 

Vervangend broedruimte-inzetstuk
Bestelnr. 00 826/8
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Halfholenkast 2MR

» MEZENHUISJE 1MR

» HALFHOLENKAST 2MR

Model rood/grijs
Bestelnr. 00 159/7

Halfholenbroeders geven de voorkeur aan nestkasten aan gebouwen. Met deze 2MR 
halfholenkast creëert u een optimaal verblijf aan een  gebouw, bijv. huis, schuur, garage enz. 
Het schoonmaken is zonder problemen mogelijk via de afneembare voorwand. Het speciale 
voorwandinzetstuk biedt bescherming tegen nestrovers.
Bewoners: Zwarte roodstaart, witte kwikstaart, grauwe vliegenvanger, roodborstje, evt. 
winterkoninkje.
Ophanging: Aan gebouwen, van wind en regen afgekeerde zijde of beschut onder dakoverstek.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton.
Buitenafmetingen: ca. B 19 x H 27 x D 23 cm.
Gewicht: ca 5,2 kg.
Leveringsomvang: Nestkast en schroefhaak met universele plug.

	V Ophanging met 
centrale haak

	V Vergrendeling openen 	V Wegnemen

Model groen/grijs
Bestelnr. 00 154/2

Model rood/grijs
Bestelnr. 00 155/9

Model bruin/lichtbruin
Bestelnr. 00 156/6

Zet het SCHWEGLER mezenhuisje vast met één enkele haak (bij de 
levering inbegrepen) aan een buitenmuur naar keuze! Bewoners van het 
mezenhuisje met vlieggat-l 32 mm zijn: kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- 
en kuifmees, gekraagde roodstaart, boomklever, bonte vliegenvanger, 
ring- en huismus.
Ophanging: Aan muren op ooghoogte. Montage aan de bovenste verdie-
pingen of balkons is echter net zo goed mogelijk en ook aan te raden, want 
ook hier wordt het verblijf zeer graag geaccepteerd.
Schoonmaken en controle: Voor het schoonmaken van het mezenhuisje 
neemt u eenvoudig de voorwand weg. Nadat de onderste sluitschroef 
180° is gedraaid, wordt de voorwand naar beneden toe weggetrokken. 
Zo kunt u optimaal in de gehele broedruimte en het binnenste dakbereik 
kijken.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton.
Buitenafmetingen: ca. B 19 x H 27 x D 23 cm.
Gewicht: ca. 5,2 kg.
Leveringsomvang: Nestkast en schroefhaak met universele plug.

Het perfect gevormde nestverblijf voor wandmontage aan huis, terras 
of balkon! Zangvogels op het terras of balkon te laten vestigen is heel ge-
makkelijk mogelijk. Deze volledig nieuw vormgegeven, optisch mooie nestkast 
zal uw huisgevel beslist met leven vullen. Benut deze kans!
De vormgeving van de binnenruimte is afgestemd op een natuurhol, wat een 
zeer positieve uitwerking heeft op het bezettingsucces.
De bijzonderheden, zoals bijv. het hoogwaardige ontwerp, het extreem duur-
zame SCHWEGLER natuurmateriaal houtbeton en de constructieve omzetting 
van vele soortspecifieke eisen, brengen een populair en permanent verblijf 
aan het huis tot stand. De vogelfamilie vindt daarin optimale mogelijkheden 
voor het grootbrengen van hun nakomelingen!

	V Pimpelmees	V Koolmezen
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» WINTERKONINKJESBOL 1ZA Wettelijk beschermd model gedeponeerd

VOGELBESCHERMINGWinterkoninkjesbol 1ZA

Wie kent hem niet, het winterkoninkje …
Een kleine, bescheiden makker die vooral bekend staat door zijn zeer luide 
gezang, een regelrecht 'schetterend gezang'. Dit laat hij open en bloot 
horen.
Maar het broeden vindt op een verborgen plek, in de (half)schaduw, in 
heggen of bijv. achter een bedekking van klimop plaats. Het winterkonin-
kje-mannetje bouwt gewoonlijk meerdere nesten. Dan beslist het vrouw-
tje, het 'winterkoninginnetje', welke nestgelegenheid haar het beste lijkt, 
om vijf tot acht zeer kleine eitjes te leggen. Vanwege deze broedbiologie is 
het beslist aan te raden meerdere '1ZA' op te hangen.

	V Model »Herbstlicht 
– rood 	V Winterkoninkje in 1ZA (foto A. Speen)

	V Model »Efeu – groen

Verspreiding: Het winterkoninkje is nagenoeg over de hele wereld 
verspreid en inheems. Dit geldt voor Europa en voor bijv. Noord-Amerika, 
Azië of Noord-Afrika. Het is een zogenoemde standvogel die ook bij ons de 
winter doorbrengt. Deelbestanden kunnen trekgedrag vertonen.
Voedsel: Het menu van het winterkoninkje bestaat uitsluitend uit dierlijke 
kost. Spinnen, hooiwagens, motten, vliegen, insecten evenals hun eieren en 
larven zijn z'n lievelingskostje. Door zijn spitse snavel komt de vogel gericht 
in kieren en voegen. Daardoor is het winterkoninkje een grote hulp bij de 
biologische 'bestrijding van ongedierte'.
Het bijzondere nesthulpmiddel: Het bolvormige SCHWEGLER nesthulp-
middel '1ZA' biedt een uitstekende mogelijkheid voor het grootbrengen 
van zijn jongen. Helaas worden voor hen in onze opgeruimde tuinen de 
natuurlijke broedmogelijkheden steeds schaarser. Door uitvoerige series 
proeven is aangetoond dat het winterkoninkje de voorkeur geeft aan een 
gesloten, rond nesthulpmiddel. Dit bekleedt hij dan met mos, veren, haren 
enz. Door de stabiele nestbol '1ZA' van beproefd SCHWEGLER h is het 
broedende winterkoninkjespaar ook zeer goed beschermd tegen nestrovers 
en vijanden. Dit verblijf wordt niet alleen gebruik voor het grootbrengen van 
de jongen, maar ook in de winter als slaapplek.
Materiaal van broedhulpmiddel: Weerbestendig, duurzaam en
ademend SCHWEGLER houtbeton. 
Ophanging: De ophanging geschiedt met het geïntegreerde koord van 
edelstaal. De ophanglus kan bijv. zonder problemen worden aangebracht 
aan een takstomp.
Aanbrenging: Winterkoninkjes broeden zeer graag in de buurt van de 
grond, in de 'groene wildernis', in het kreupelhout. Het zijn niet zo'n 
goede vliegers en ze bewegen zich in het kreupelhout het liefst huppend. 
Schaduwplekken, direct in heggen, in kreupelhout, in dicht struikgewas, in 
bosjes of ook op het balkon, zijn zeer geliefd.

Aanbrengingshoogte: Direct in kreupelhout, schaduw. Nesthulpmiddel 
kan net zo goed in een houtwal of in rijshout worden aangebracht. 
Bij volledig vrij ophangen wordt dit nesthulpmiddel net zo graag door 
andere holenbroeders geaccepteerd. Dit zouden o.a. pimpel- en zwarte 
mezen kunnen zijn.
Schoonmaken/controle: Wij adviseren af te zien van controles in de 
periode van april tot juni, om de broed niet onnodig te verstoren. Het 
schoonmaken van het uit twee schalen bestaande nesthulpmiddel dient 
daarom bij voorkeur in de herfst- of wintermaanden te gebeuren. Voor 
eenvoudig schoonmaken kan het koord worden verwijderd en de bovenste 
schaal gemakkelijk van de onderste schaal van de bol worden getild. Na het 
schoonmaken voegt u de beide helften weer samen en zet deze vast met 
het koord.

Leveringsomvang: Winterkoninkjesbol met koord.
Totale afmetingen: boldiameter ca. 18,5 cm.
Vlieggatopening: 30 x 27 mm.
Lengte van ophanging: ca. 20 cm.
Gewicht: ca. 2 kg.
Apart verpakt in aantrekkelijke doos.

Verkrijgbare kleurvarianten:
De kleur 'Efeu' past zich met zijn groen gestippelde buitenkant harmonieus 
aan het omringende kreupelhout aan en biedt zodoende een bijna onzicht-
bare nestgelegenheid.
» Efeu – groen Bestelnr. 00 200/6

Het natuurrode model 'Herbstlicht' is bovendien in de wintermaanden een 
optische verrijking in uw tuin. Nadat de bladeren van de struiken vallen, 
wordt dit waardevolle nesthulpmiddel dan zichtbaar en dient als blikvanger 
in het koude, grijze jaargetijde.
» Herbstlicht – rood Bestelnr. 00 201/3

	V Model »Efeu 
– groen
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VOGELBESCHERMING Sets
Boomkruiperkast 2B

Bij ons in Midden-Europa zijn twee boomkruipersoorten inheems. Het gaat 
daarbij om de gewone boomkruiper en de kortsnavelboomkruiper. Het 
verschil tussen deze twee inheemse soorten is erg moeilijk te zien. Specialisten 
herkennen ze aan hun verschillende roep of door verschillend gekleurde veer-
partijen. Beide soorten, kortsnavelboomkruiper of gewone boomkruiper, geven 
de voorkeur aan contact in de nestkast met de boomstam met grove schors 
zoals bijvoorbeeld aan eiken, elzen, populieren, grove dennen, peren- en ap-
pelbomen. Daarom worden onze boomkruiperkasten als halve schalen, naar de 
stam toe open, gemaakt. In de kieren van de schors zoeken de vogels bovendien 

met hun pincetsnavel naar insecten als spinnen en kevers. De tegenoverge-
stelde invlieggleuven garanderen een optimale katten- en marterbescherming.
De boomstam waaraan de nestkast wordt opgehangen, moet een diameter 
van ca. 25 tot 30 cm hebben. Regionaal kunnen verschillende bezettingsper-
centages bij type 2B en 2BN ontstaan. Daarom adviseren wij u aanvankelijk 
te starten met dezelfde aantallen 2B en 2BN. Na één of twee broedperiodes 
kan worden waargenomen welk type in welk gebied het beste wordt bezet. 
 Natuurlijk worden ook bij deze nestkasten de complete ophangingen en speci-
ale aluminium spijkers meegeleverd.

» BOOMKRUIPERKASTEN Met katten- en marterbescherming

 » TYPE 2B

» IDEEËN VOOR U! Sets voor moderne bescherming van soorten

Aantal Nesthulpmiddelen Bestelnr. Catalogus-pag.

1 Nestkast 1B l 32 mm 00 102/3  6
1 Nestkast 1B l 26 mm 00 105/4  6
1 Halfholenkast 2H 00 152/8 10
1 Insectennesthout 00 370/6 63

» Set I: 'Balkon en terras' Bestelnr. 00 505/2

Aantal Nesthulpmiddelen Bestelnr. Catalogus-pag.

2 Nestkast 1B l 32 mm 00 102/3  6
1 Nestkast 2M FG l 26 mm 00 114/6  7
1 Nisbroederkast 1N 00 158/0 11
1 Halfholenkast 2HW 00 157/3 10
1 Platte vleermuiskast 1FF 00 139/9 25
1 Winterkoninkjesbol 1ZA 00 200/6 13

» Set III: 'Eengezinstuin' Bestelnr. 00 509/0

Aantal Nesthulpmiddelen Bestelnr. Catalogus-pag.

1 Nestkast 2GR driegaats 00 221/1  8
1 Nestkast 2GR ovaal 00 218/1  8
1 Nisbroederkast 1N 00 158/0 11

Alle nestkasten zijn ekster-, gaaien-, katten- en marterbestendig.

» Set II: 'Tuin met hoge katdichtheid' Bestelnr. 00 507/6

Ons advies voor de kleinere tuin, het balkon of carport. Deze set biedt de 
juiste nestmogelijkheden voor tuinvogels, kleine mezen, zwarte roodstaart 
en solitaire insecten. Hang de halfholen-
kast 2H niet vrij in bomen, omdat hier 
de bescherming tegen roofdieren niet 
helemaal gewaarborgd is. Het is beter de 
halfholenkast 2H aan de huismuur onder 
de dakoverstek, onder de carport of op de 
hoek van het huis te hangen.

Een selectie van roofdierbestendige vogelnest-
kasten: Door de geïntegreerde bescherming tegen 
roofdieren wordt hier een betere en succesvollere 
bezetting mogelijk gemaakt. De nesthulpmiddelen 
kunnen aan het huis, onder de carport
en in bomen worden opgehangen. 
Vooral bij katten of eksters 
zeer raadzaam.

Set III bestrijkt een breed spectrum dier-
soorten: tuinvogels zoals grote en kleine 
mezen, zwarte roodstaart,
winterkoninkje, mus, vleermuis
– voor allemaal is gezorgd.

Deze boomkruiperkast heeft voor eenvoudige controle en schoonmaken een afneembare voorwand. Daardoor kan zeer snel 
in de binnenruimte worden gekeken. De nestkast wordt met twee flexibele bevestigingsblokjes van eikenhout en aluminium 
spijkers aan de boomstam bevestigd. Daardoor is een veilige houvast gewaar-
borgd en een boomgroei in verregaande mate gecompenseerd. Geschikte stamdi-
ameter ca. 25 – 30 cm, zodat de nestkast zich goed aan de stam kan aanpassen.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton.
Buitenafmetingen: B 22 x H 26 x D 15 cm. Broedruimte: ca. 8 x 12 cm.
Leveringsomvang: Nestkast, 2 bevestigingsblokjes, 2 aluminium spijkers.
Gewicht: ca. 2,7 kg. Bestelnr. 00 141/2 	V Broedende 

boomkruiper
	V Boomkruiperpaar

hout 1B

2H

1B

1N

2GR 2GR

1ZA

1FF

1N

2M/FG

1B
1B

2HW
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RELMUISBESCHERMING / VOGELBESCHERMINGBoomkruiperkast 2BN
Slaapmuishok 1KS
Hazelmuishok 2KS 

 » BOOMKRUIPERKAST TYPE 2BN Gebruiksmodel gedeponeerd

Dit kasttype heeft een iets kleinere broedruimtediepte en een grotere broedruimtehoogte dan het type 2B en geen reini-
gingsklep. De kast wordt op de meegeleverde, half ingeslagen aluminium spijker gezet en met de binddraad extra om de 
boomstam bevestigd. Door deze flexibiliteit wordt stamgroei in verregaande mate gecompenseerd, maar moet wel om de 
paar jaar worden gecontroleerd. Het schoonmaken geschiedt door de kast helemaal van de boomstam weg te klappen of 
weg te nemen. Aan de bovenkant of -rand bevindt zich een afdichtingslip die in de ruwe schors van de bevestigingsboom 
drukt en zo het binnendringen van water in de kast in verregaande mate verhindert.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Buitenafmetingen: B 22 x H 35 x D 10 cm. Broedruimte: ca. 11 x 6,5 cm.
Leveringsomvang: Nestkast, binddraad, aluminium spijker. Gewicht: ca. 1,5 kg.
Bestelnr. 00 143/6

Tot de relmuizen horen in Midden-Europa boomslaper, eikelmuis, zevenslaper en de hazelmuis. Bij ons zijn relmuizen verspreid in open loofbossen en 
gemengde loofbossen die niet overstromen, evenals in natuurlijke tuinen en grasland met fruitbomen. Ze komen zowel in het vlakke land als in het middelge-
bergte voor. Inheemse relmuizen zijn intussen sterk bedreigd in hun bestaan. De verregaande vernietiging van natuurlijke, open bossen met hun relatief hoog 
aandeel oud hout ontneemt hen de geschikte leefruimte. Daardoor gaan de voor het ecologische evenwicht zeer belangrijke dieren verloren. Relmuizen zijn 
uitstekende klimmers en gewoonlijk actief in schemering en nacht. Relmuizen houden afhankelijk van soort en streek tot zeven maanden winterslaap.

» SLAAPMUIS-HAZELMUISHOKSERIE KS

De verblijven van de KS-serie zijn dankzij continu ontwikkelingswerk belangrijke vervangende verblijven voor relmuizen. Zo kan met weinig moeite een bijdrage 
worden geleverd aan het behoud van de levensgemeenschap in de bossen. De verschillende, naar de stam wijzende toegangsopeningen voorkomen dat de hokken 
gemakkelijk door vogels kunnen worden bezet, ze zijn optimaal toegankelijk voor relmuizen en toch beschermd tegen vraatvijanden (er moet worden gelet op de juiste 
stamdiameter van de boom). Voor bossen goedgekeurde, gepatenteerde ophanging voorkomt dat de beugel in de stam groeit, duurzaam, veilig, soortspecifiek.
Aanbrenging: Open, droge loof- en gemengde bossen. Bosranden met een ondergrond die rijk is aan struiken, grasland met fruitbomen, grotere natuurlijke tuinen.
Aanbrengingshoogte: 1,50 – 3,00 m, aan bomen met een stamdiameter van 20 – 30 cm.
Controle en schoonmaken: Vanaf voorkant door afneembare voorwand, het hok hoeft niet van de boom te worden genomen. Schoonmaken gewoonlijk 
van januari – maart, LET OP … denk aan overwinterende dieren!

Slaapmuizen (relmuizen) zijn aangewezen op schuilplaatsen in natuurlijke loofbossen. Zij stellen het hok 1KS als veilig 
verblijf op prijs, afhankelijk van gebied ook voor overwintering.
Bewoners: Alle inheemse relmuissoorten, zeven-, tuin-, boomslaper, hazelmuis.
Toegangsopening: l 40 mm. Afmetingen: B 17,5 x H 29,5 x D 22,5 cm. Binnenruimte: 12,5 x 12,5 cm. 
Gewicht: 5,7 kg. Materiaal: Hok SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: Hok, ophangbeugel, aluminium spijker. Bestelnr. 00 460/4

 » ALGEMEEN SLAAPMUISHOK 1KS

De hazelmuis is met een lichaamslengte van ca. 6 – 9 cm en een gewicht van 15 – 20 g evenals een evenzo lange, borste-
lige staart de kleinste inheems relmuis. Deze is in grote delen van zijn verspreidingsgebied sterk bedreigd of zelfs helemaal 
verdwenen. Daarom is hij net als zijn leefruimte conform FFH-richtlijn in alle lidstaten van de Europese Unie bijzonder 
beschermd. Het SCHWEGLER hazelmuishok werd in de praktijk getest en is uitstekend geschikt voor bestandsondersteu-
ning en registratie van hazelmuispopulaties. Door de kleinere toegang en de zevenslaperbarrière wordt de toegang voor 
andere soorten bemoeilijkt resp. uitgesloten. Voor de optimale bescherming moet de afstand van de achterste barrière tot 
de boomstam max. 2 – 2,5 cm bedragen, dit is gewaarborgd bij een boomstamdiameter van ca. 20 – 30 cm. 
Bewoners: Hazelmuis.
Toegangsopening: l 26 mm. Afmetingen: B 17,5 x H 29,5 x D 22,5 cm. Binnenruimte: 12,5 x 12,5 cm. 
Gewicht: 5,8 kg. Materiaal: Hok SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt. 
Leveringsomvang: Hok, ophangbeugel, aluminium spijker. Bestelnr. 00 461/1

 » HAZELMUISHOK 2KS

	V Hazelmuis	V Zevenslaper
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VOGELBESCHERMING Boomkleverkast 5KL
Nestmandjes van gevlochten wilgentenen

» BOOMKLEVERKAST 5KL voor parken en bossen

De boomkleverkast 5KL werd extra ontwikkeld voor de boomklever, omdat 
deze de uilenkasten nr. 4 + 5 – met de grotere binnendiameter – altijd prefe-
reert tegenover de evenzo voor hem geschikte kleinere nestkasten.
De boomklever houdt van een weelderige, grotere broedruimte. Gewoonlijk 
plakt deze kwieke vogel de grotere uilenkasten nr. 4 + 5 dicht met leem 
en vochtige aarde naar de voor hem noodzakelijke vlieggatopening van 
l 32 mm. Zo is het invlieggat geblokkeerd voor grotere vogels. De kast is 
dan voor andere soorten onbewoonbaar.

Het is aan te raden de boomkleverkast 5KL in parken en bossen in 
directe nabijheid van de uilenkasten nr. 4 + 5 op te hangen. Als in de nabije 
omgeving geen grote kasten of uilenkasten aanwezig zijn, dan kan ook als 
alternatief de nestkast 2GR ovaal van pagina 8 worden gebruikt. De boom-
klever bezet gewoonlijk de grotere aanwezige kast. Strooisel is niet nodig. 
De boomklever bouwt zijn nest van stukken schors zelf. Het inleggen van 
materiaal is net als bij alle kleine vogels niet nodig. Verkorte uitvoering van 
uilenkast nr. 4 + 5 met gewijzigde vlieggatopening (zie pagina 17).
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: l 25 x H 30 cm. Broedruimte: l 20 cm.
Vlieggatopening: l 32 mm. Gewicht: ca. 8,4 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugels met bevestigingsblokje en 
aluminium spijkers.
Bestelnr. 00 182/5

Deze nesthulpmiddelen van gevlochten wilgentenen leveren een belangrijke extra bijdrage aan de 
landschapsverzorging. Want ze helpen o.a. het gebruik van onze waardevolle knotwilgen in stand te houden.

De afmetingen van onze twee eerste nestmandjes zijn qua diameter en bijzondere nestbouwvorm aangepast 
aan de desbetreffende vogelnesten van kraaien, eksters en roofvogels. De nestmandjes worden vastgebonden in 
boomvertakkingen en zijn zeer succesvol gebleken. Roofvogels en uilen gebruiken jarenlang oude nesten en horsten. 
Een mengsel van schorsmulch wordt bij de kleinere nestmandjes meegeleverd. Dit moet in zeer vochtige toestand in 
het mandje worden verspreid en met de platte hand worden aangedrukt. Als 'enige' leggen de vogels elk jaar deels 
nieuwe dunne takjes en twijgen in het nest en wordt dit zo opnieuw bekleed of opgelapt. Op dezelfde manier kan 
met soortgelijk materiaal bij het grotere nestmandje te werk worden gegaan.

» Type l 40 cm
Bewoners: Ransuil, boom- en 
torenvalk. Incidenteel ook 
slechtvalken, daar waar deze 
boombroeders zijn.
Ophanghoogte: Vanaf 5 m.
Installatieplek: o.a. bosranden, 
kale vlakten, windworpvlakten, 
parken en fruitbomen.
Levering met strooisel.
Bestelnr. 00 244/0

» Type l 70 cm
Bewoners: Buizerd en 
wespendief, rode en zwarte wouw, 
havik, sperwer, oehoe.
Ophanghoogte: Vanaf 7 m.
Installatieplek: o.a. bosranden, 
midden in het bos, kale vlakten, 
windworpvlakten, parken 
en fruitbomen.
Levering zonder strooisel.
Bestelnr. 00 245/7

» Type l 110 cm
Bewoners: Ooievaar.
Uitvoering: Met vlakke bodem. 
Voor vestiging en waarborging 
van het bestand van de ooievaar 
in zijn broedgebieden. Eenvoudig 
aanbrengen op daken enz. mogelijk. 
Levering zonder strooisel.
Bestelnr. 00 246/4

	V Voerende boomklever

	V Legsel van boomklever

» NESTMANDJES VAN GEVLOCHTEN WILGENTENEN

	V Ransuil

	V Montagevoorbeeld

In tuinen wordt voor de boomklever de nestkast 
2GR ovaal aangeraden (pagina 8).
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VOGELBESCHERMINGUilenkasten

» UILENKASTEN Materiaal: SCHWEGLER houtbeton

Niet alleen omwille van de soortendiversiteit, maar bijvoorbeeld ook voor de muizenbestrijding, is het ophangen 
van uilenkasten in parken en bossen zeer populair. De uilenkasten nr. 4 en nr. 5 zijn een vervanging voor de grote 
spechtholen zoals die bijv. in oude bomen voorkomen. Als huurders voor de nacht kunnen hier ook vaak andere 
diersoorten zoals bijv. eekhoorntjes worden aangetroffen. Spechten op hun beurt gebruiken deze nestkasten af 
en toe als overnachtingshol, voor het broeden wordt echter elk jaar een nieuw spechthol in bomen gehakt.

» Ruigpootuil-, holenduifkast nr. 4 DBP

De voorwand van de kast kan voor controle- en schoonmaakdoeleinden worden weggenomen. De kast wordt sneller 
bezet, wanneer in de voorgevormde bodembak een dikke laag houtspanen, houtmolm of zaagmeel wordt gestrooid.
Bewoners: Holenduif, ruigpoot-, dwerguil, kauw en hop. Incidenteel dient deze kast als overnachtingshol voor 
zwarte, groene en grauwe specht en eekhoorntjes.
Broedruimte: l 20 cm. Vlieggatopening: 80 x 90 mm. Ophangh.: 4 tot 6 m. Buitenafm.: l 25 x H 44 cm.
Gewicht: ca. 9,3 kg. Leveringsomv.: Nestkast, ophangbeugel, bevestigingsblokje, aluminium spijker. 

» Holenduifkast nr. 4 (zie Afb. 1) zonder marterbescherming Bestelnr. 00 171/9

» Holenduifkast nr. 4 (zie Afb. 3) met marterbescherming Bestelnr. 00 183/2
Nestkast nr. 4 met marterbeschermingsvoorziening van verzinkte metaalplaat. De marterbescherming is op de voor-
wand van houtbeton geschroefd. Levering gedeeltelijk gemonteerd. Gewicht ca. 10,3 kg.

» Voorwand met marterbescherming voor holenduifkast nr. 4 (voor uitbreiding en vervanging) 
Beschrijving zie onder, bij Artikel nr. 5 Bestelnr. 00 186/3

» Holenduifdrainage-set passend bij nr. 4 Bestelnr. 00 185/6
Met een bodemrooster kan het vocht dat vooral door uitwerpselen van de holenduif ontstaat, worden afgevoerd. 
Holenduiven strooien de uitwerpselen van hun jongen niet uit. Deze kunnen zich, afhankelijk van aantal jongen, 
meerdere centimeters ophopen. De drainage-set garandeert zo optimaal fokken van holenduiven. 

» Uilenkast nr. 5
Net als bij holenduifkast nr. 4 kan de voorwand voor inspecties worden weggenomen. Ook hier is strooisel aan te 
raden, net als bij holenduifkast nr. 4.
Bewoners: Bosuil, holenduif, kauw. Regionaal ook brilduiker en grote zaagbek. Voor de twee laatst genoemde 
soorten voeren wij complete speciale nestkasten evenals speciale voorwaarden voor de brilduikers bij nr. 5 in het 
assortiment. Vraag ernaar!
Broedruimte: l 20 cm. Vlieggatopening: 110 x 120 mm. Ophangh.: 4 tot 6 m. Buitenafm.: l 25 x H 44 cm.
Gewicht: ca. 9,2 kg. Leveringsomv.: Nestkast, ophangbeugel, bevestigingsblokje, aluminium spijker.

» Uilenkast nr. 5 (zie Afb. 2) zonder marterbescherming Bestelnr. 00 181/8

» Uilenkast nr. 5 (als Afb. 3) met marterbescherming Bestelnr. 00 184/9
Nestkast nr. 5 met marterbeschermingsvoorziening van verzinkte metaalplaat. De marterbescherming is op de voor-
wand van houtbeton geschroefd. Levering gedeeltelijk gemonteerd. Gewicht ca. 10,2 kg.

» Voorwand met marterbescherming voor uilenkast nr. 5 (voor uitbreiding en vervanging) Bestelnr. 00 187/0
Complete voorwand met marterbescherming van metaalplaat voor kast nr. 5 (past vanaf kastmodel 1980). Vervangings-
set wordt in verband met nauwkeurig passen alleen compleet geleverd (voorwand + plaat), omdat de voorwanden van 
houtbeton af fabriek precies geplaatste boorgaten moeten hebben om deze met de plaatbescherming te verbinden.

	V Afb. 1

	V Afb. 2

	V Afb. 3

	V Ruigpootuil in 
kast nr. 4

	V Eekhoorntjesnest in 
kast nr. 4

	V Holenduif in 
kast nr. 4

	V Bosuil in kast 
nr. 5

	V Brilduiker bij 
kast nr. 5 – Speciaal

Nuttige ophangtips zijn te 
vinden op pagina 5 (D)!
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VOGELBESCHERMING Bosuilbuis 1WK

De bosuil (Strix aluco) is een inheemse vogelsoort en behoort tot de 
familie van de uilen. Zijn gemiddelde grootte is ca. 40 cm en zijn gewicht 
bedraagt 500 tot 600 gram. De vrouwtjes zijn iets groter en zwaarder dan 
de mannetjes. Ze zijn te herkennen aan hun grijsbruine, schorskleurige 
verenkleed. De grote kop van de stille jager zit op een gedrongen 
romp. Het vriendelijke uiterlijk dankt hij aan zijn grote ronde ogen in de 
omrande lichte gezichtssluier en de sterk gebogen geelachtige snavel. 
Hij is een standvogel en blijft bijna zijn leven lang in hetzelfde gebied. 
De levenscyclus kan tot wel 15 jaar bedragen. 
Met één jaar al is de bosuil geslachtsrijp en in de herfst begint de balts. 
Als een paartje elkaar heeft gevonden, dan blijft het meestal een leven 
lang bij elkaar. Het paar heeft één jaarbroedsel, afhankelijk van het weer 
van februari tot april, met twee tot zes eieren. Deze worden alleen door 
het vrouwtje uitgebroed en na ca. 30 dagen komen de blinde jongen uit 
het ei. Een net uit het ei gekomen bosuil weegt slechts ca. 28 gram. Na 
vier tot vijf weken verlaten de jonge dieren het nest. Deze zogenoemde 
"takkelingen" worden dan nog ca. vijf weken door beide ouders gevoerd.
Het voedingsspectrum bestaat uit muizen, ratten, kikkers, regenwormen 
en kleine zoogdieren. Als ze vijf maanden oud zijn, dan is het verenkleed 

van oude en jonge dieren nauwelijks nog te onderscheiden, en de 
vleugelspanwijdte bedraagt dan in volgroeide toestand ca. 100 cm.
Slechts de helft van de jonge dieren overleeft het eerste jaar. De naam 
bosuil wijst al op zijn oorspronkelijke leefruimte. Hij voelt zich het meest 
op zijn gemak in lichte loof- en gemengde bossen. Als hij geen geschikt 
boomhol als schuilplaats voor overdag of broedhol vindt, dan neemt hij ook 
wel zijn intrek op rustige plekjes aan gebouwen, schuren, rotsen en heel 
graag ook in soortspecifieke nestkasten en langwerpige broedbehuizingen.
Maar omdat natuurlijke en geschikte broedplekken steeds schaarser 
worden, heeft deze uilensoort steeds meer te lijden onder woninggebrek. 
Vooral eentonige bossen (met heel weinig dood hout), parken en jonge 
gecultiveerde bossen zijn voor de bosuil geen, of slechts in beperkte mate 
geschikte broedplekken en schuilplaatsen voor overdag.

Ophanging: Het is aan te raden om op een oppervlakte van ca. 50 ha één 
tot twee nesthulpmiddelen aan te brengen.
Natuurlijke vijanden: Havik, oehoe en ziektes.
Niet ophangen: In gebieden van dwerguil, ruigpootuil en steenuil.

» BOSUILBUIS 1WK met hellingshoek | DBP

	V Montage op of onder een tak met gatenband

Ophangplek: Bossen, parken, begraafplaatsen enz.
Ophanghoogte: Vanaf 4 tot 6 m.
Vlieggatopening: 12 x 12 cm.
Buitenafmetingen:  31 cm x 83 cm.
Binnenafmetingen:  26,5 cm x 56 cm.
Gewicht: ca. 18 kg.
Schoonmaken en controle: Door reinigingsklep aan de achterkant 
van de buis.
Leveringsomvang: Nestbuis inclusief stam- en takbevestiging (gatenband, 
bevestigingsbeugel en twee bevestigingsblokjes), geurstof voor de afweer 
van marters, aluminium spijkers en strooisel.
Bestelnr. 00 249/5

	V 1WK met beugel voor stambevestiging

Andere bosuilkasten op pagina 17  uilenkast nr. 5 
en pagina 35  bosuilkast nr. 30
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VOGELBESCHERMINGSteenuilbuizen

» STEENUILBUIZEN

Met zijn ca. 22 cm is de steenuil helaas een extreem met uitsterven bedreigde uilensoort. Deze is goed te herkennen 
aan de licht gevlekte, donkerbruine bovenkant en de witte strepen boven de oogpartijen.  
Zijn spechtachtige vlucht is eveneens zeer karakteristiek. Hij leeft voornamelijk in tuinen, grasland met fruitbomen 
of in weiden met knotwilgen. Zijn hoofdvoedsel bestaat afhankelijk van jaargetijde uitsluitend uit insecten zoals bijv. 
veenmollen of pissebedden, of uit muizen. Hoewel zijn eigenlijke leefruimte vaak nog relatief intact is, strandt zijn 
vestiging meestal op de noodzakelijke geschikte nestplekken. Hier kan met onze SCHWEGLER steenuilbuizen hulp 
worden geboden. Zoals bestandsonderzoeken aantonen, bedraagt de grootte van het jachtterrein 
slechts ca. 0,5 km2. Voor elk paar moeten ten minste twee tot drie buizen beschikbaar zijn, omdat naast het broedhol 
nog andere buizen voor voorraadopslag en toevluchtsoord overdag nodig zijn. De overlevingskansen worden zo 
aanzienlijk hoger.

Strooisel: Grove zaag- of schaafspanen evenals hout-zandmengsel zijn zeer geschikt als strooisel. Een uitvoerige beschrijving en onderhoudshandleiding 
wordt bij alle buistypes meegeleverd.
Materiaal: Alle buizen zijn voorzien van een schoonmaak- en controleopening. De buizen bestaan uit een houten of SCHWEGLER houtbeton-ring die met 
houten latjes en met bezand en gewapend asfaltpapier is omhuld.
Levering: Inclusief bevestigingsbanden en aluminium spijkers.
Montage: De buizen worden op een horizontale fruitboomtak of in knotwilgen met het invlieggat naar de boomstam gelegd. Dit bemoeilijkt wandelaars 
e.d. het openen van het hol. Tevens dient deze ophangwijze ook voor een beter aanvliegen van de steenuilen. De buis type nr. 22 is bovendien geschikt 
voor montage aan bomen zonder horizontale takdelen.

» Type nr. 20 zonder marterbescherming

Klassieke steenuilbuis zonder marterbescherming. 
Levering incl. gatenbanden voor montage aan 
horizontale takken. Schoonmaken en controle door 
reinigingsklep aan de achterkant van de buis.
Buitenvorm: Rond.
Lengte: 83 cm.
Broedruimte: l 18 cm.
Vlieggatopening: l 65 mm.
Gewicht: ca. 7,4 kg.
Bestelnr. 00 240/2

Steenuilbuis met marterbescherming-labyrint 
bestaande uit twee houten ringen met ten opzichte 
van elkaar verplaatste toegangsopeningen. 
Schoonmaken en controle door reinigingsklep aan 
de achterkant van de buis, tegenover het invlieggat. 
Levering incl. gatenbanden voor montage aan 
horizontale takken.
Buitenvorm: Rond; als nr. 20.
Lengte: 83 cm.
Broedruimte: l 18 cm.
Vlieggatopening: l 65 mm.
Gewicht: ca. 7,6 kg.
Bestelnr. 00 241/9

	V Broedende steenuil

» Type nr. 20A met marterbescherming

	V Legsel van steenuil

	V Bezettingsvoorbeeld
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VOGELBESCHERMING Steenuilbuizen

Innovatieve verdere ontwikkeling van onze sinds vele tientallen jaren zeer succes-
volle steenuilbuizen. Uitstekende combinatie van eenvoudige toegang, ventilatie 
en bescherming tegen roofdieren. Levering incl. gatenbanden voor montage aan 
horizontale takken.

Buitenvorm: Rond. Lengte: 83 cm. Broedruimte: l 18 cm.
Vlieggatopening: l 65 mm. Gewicht: ca. 8 kg.
Bestelnr. 00 247/1

» Type nr. 21 met marterbescherming en drainage

Steenuilbuis met marterbescherming-labyrint. Door 
de rechthoekige vorm kan een drainagerooster 
worden gemonteerd voor een betere afvoer van 
vocht. Schoonmaken en controle door reinigingsklep 
aan de achterkant van de buis, tegenover het 
invlieggat. Levering incl. gatenbanden voor montage 
aan horizontale takken. Door de twee ten opzichte 
van elkaar verplaatste toegangsopeningen is ook dit 
kasttype marterbestendig.
Buitenvorm: Vierhoekig. Lengte: 83 cm.
Broedruimte:  20 cm. 
Vlieggatopening: l 65 mm. Gewicht: ca.12,9 kg.
Bestelnr. 00 242/6

» Type nr. 22 met marterbescherming door geurstof

Steenuilbuis voor montage zonder horizontale tak-
ken (driepuntssteun). Levering incl. gatenbanden en 
telescoopstang.
Buitenvorm: Driehoekig.
Buitenafmetingen: ca. B 28 x H 23 x L 93 cm.
Broedruimte: r ≈ 16 cm.
Vlieggatopening: l 64 mm.
Gewicht: ca. 9 kg.
Bestelnr. 00 243/3

	V Doorsnedefoto type nr. 21 	V Braakballen van steenuil

1. Doorsnede is een kwartcirkel.
2. Door de constructie van de beide dakvlakken is er onder de nok over de gehele lengte een luchtsleuf voor ventilatie aanwezig.
3. Grote schoonmaak- en controleopening aan de zijkant door wegnemen van een dakhelft.
4. Door middel van een uittrekbare stalen buis wordt ook aan bomen die anders door hun takstanden en afmetingen geen plaats zouden bieden aan een 

traditionele buis (bijvoorbeeld bij een hoogstam-perenboom), de optimale ophanging van de schommelbuis.
5. Afweren van marters vindt plaats met geurstof.

Onze schommelbuis vertoont de volgende vijf bijzonderheden tegenover de hiervoor genoemde buizen:

» Type nr. 20B met marterbescherming en ventilatie

2. Geforceerde ventilatie: Door de unieke geïntegreerde geforceerde 
ventilatie aan het buisuiteinde is een luchtuitwisseling zonder trek in de 
buis mogelijk. Tevens blijft de buis aan de binnenkant beschermd tegen 
licht. Ook wordt de zogenoemde 'cloacavorming' evenals het daaruit 
resulterende vocht sterk verminderd, wat anders het broedsucces duidelijk 
kan belemmeren.

VOORDELEN:
1. Marterbescherming: Door 
de twee beproefde achter elkaar 
verplaatste toegangsopeningen is 
deze buis marterbestendig.

3. Schoonmaken en controle:
Het invliegsegment kan helemaal 
worden weggenomen, waardoor 
een zeer goede toegang voor 
schoonmaken en controle vanaf de 
voorkant in de buis is gewaarborgd.

	 Jongen van steenuil
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	V IJsvogel

Materiaal: Ademend en temperatuurregulerend lichtbeton, verhindert 
vorming van condenswater in de broedruimte.
Vormgeving: De onderkant van de bodem heeft een fijnmazig vlechtwerk, 
dat binnendringen van knaagdieren verhindert. De broedruimte wordt van 
bovenaf met een deksel afgesloten.
Broedgedrag ijsvogel: De 'vliegende edelsteen', de ijsvogel, heeft de 
gewoonte om eerste en tweede broedsels in verschillende buizen uit te voe-
ren. Daarom is het aan te raden twee broedbuizen in dezelfde steile wand 
te integreren. De afstand moet echter ten minste 70 cm bedragen.
Broedgedrag oeverzwaluw: Deze soort vormt langs natuurlijke water-
stromen of natuurlijke steile kusten, maar 
ook in 'biotopen uit de tweede hand', zoals 
bijv. kiezel- en leemgroeven, kolonies van 
nooit minder dan een dozijn broedparen.
Buitenafmeting gang:
B 12,5 x H 15 x L 58 cm.
Broedkom buiten: B 26 x H 17 x L 26 cm.
Broedkom binnen: B 22 x H 14 x L 22 cm.
Gewicht: ca. 10 kg.
Bestelnr. 00 640/0

Nestkast voor waterspreeuw en witte kwikstaart nr. 19
Broedbuis voor ijsvogel en oeverzwaluw

» NESTKAST VOOR WATERSPREEUW EN WITTE KWIKSTAART nr. 19
Voor de waarborging van het bestand of bij beekrenaturaties enz. wordt de 
nestkast voor waterspreeuw nr. 19 heel graag toegepast. Om dat bestand 
is tegen kleine roofdieren, zijn de broedsuccessen aanzienlijk beter dan bij 
natuurlijke nestlocaties.

	V Ophangvoorbeeld 	V Waterspreeuw 
foto: Hans Rube

Bewoners: Waterspreeuw, witte kwikstaart. Aan gebouwen ook zwarte 
roodstaart mogelijk.
Ophanging: Kan met de verstelbare ophangvoorziening gemakkelijk wor-
den aangebracht. Aanbrengen middels vastschroeven. De schroeven moet 
u zelf kiezen.
Schoonmaken: Vanwege de relatief hoge belasting door parasieten in 
de nesten van de waterspreeuwen is het aan te raden de nestkast na het 
broedseizoen – telkens vanaf augustus – schoon te maken.
Materiaal: Plantaardig vezelbeton (asbestvrij).
Ophangplek: Onder bruggen, aan steile wanden enz. In directe nabijheid 
van een natuurlijke waterstroom met relatief schoon water. De nestkast 
nr. 19 moet altijd ten minste 0,5 m boven de hoogwaterlijn worden geïnstal-
leerd. Uit de praktijk is bekend dat de nestkast altijd direct boven dieper en 
stromend water moet worden aangebracht, omdat de waterspreeuw zich bij 
naderend gevaar in het water laat vallen.
Buitenafmetingen: B 19 x H 19 x D 37 cm.
Binnenafmetingen: 18 x 18 cm. Gewicht: ca. 4,7 kg.
Bestelnr. 00 620/2

» BROEDBUIS VOOR IJSVOGEL EN OVERZWALUW

In de natuur is bekend dat ijsvogels en oeverzwaluwen vaak oudere broed-
buizen steeds weer opnieuw gebruiken. Dit type broedbuizen wordt sinds 
tientallen jaren met succes toegepast.

Broedbuizen zijn daar aan te raden waar ijsvogels en oeverzwaluwen de 
buizen niet zelf kunnen graven. Dit is onder de volgende omstandigheden 
het geval:
» bij zeer steenachtige steile wanden
» bij extreem doorwortelde steile hellingen
» in oevermuren
» in kunstmatig opgeworpen of soortgelijk gebouwde steile wanden

	V Jongen in broedkom 	V Kunstmatig aangelegde oeverhelling
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VLEERMUISBESCHERMING

Alle inheemse vleermuissoorten lopen zonder uitzondering wat betreft hun bestand gevaar en zijn acuut met uitsterven bedreigd! 
Vleermuizen zijn sinds 1936 wettelijk beschermd. Toch zijn ze tegenwoordig nog steeds bedreigd en deels zelfs op sommige plekken al verdwenen. 
Vooral bij deze groep dieren wordt duidelijk dat de enkele wettelijke bescherming geen effect heeft, wanneer geen gerichte, uitgebreide 
beschermingsconcepten in combinatie met soortenbeschermingsprojecten worden gestart.

Informatie

Vleermuizen zijn qua aantal de op één na grootste groep binnen de 
zoogdieren, maar als enige in staat om actief te vliegen. Vleermuizen zijn 
geen vliegende muizen. Ze voeren de wetenschappelijke naam Chiroptera, 
d.w.z. handvleugeligen. Vleermuizen leven wereldwijd op bijna alle conti-
nenten op aarde; behalve op Antartica. Er zijn 900 verschillende soorten. In 
heel Duitsland konden tenminste 24 en in heel Europa 53 vleermuissoorten 
worden aangetoond.
Vleermuizen vestigen zich niet alleen in muren van huizen, maar ook in 
rustige, ruime dakconstructies. Een typische 'huisvleermuis' is bijv. de vale 
vleermuis, een 'boomvleermuis' zou de Bechsteins vleermuis zijn en een 
vertegenwoordiger van de 'bosvleermuis' is de rosse vleermuis.
Vleermuizen zijn dieren die erg van warmte houden. Daarom bevinden de 
verblijven zich meestal gericht naar het zuiden. SCHWEGLER vleermuiskas-
ten zijn zwart gekleurd, omdat deze kleur warmte aantrekt. Lichte, zonnige 
plekken op bospaden, windworp- of kale vlakten, rustige lanen, grotere 
tuinen, kerkhoven e.v.m. zijn geschikt als leefruimte voor het ophangen 
van vleermuiskasten. Er moet worden gelet op een vrije, onbelemmerde 
aanvliegroute. Een zekere nabijheid tot water bij meren en beekjes blijkt 

steeds zeer positief te zijn. Omdat vleermuizen geneigd zijn om spontaan 
van verblijf te wisselen, moeten vleermuiskasten altijd in groepen van 3 tot 
5 kasten met kleinere onderlinge afstanden worden opgehangen. De beste 
ophanghoogte is tussen 3 en 6 m. Zie hiervoor onder 'Modelverdeelsleutel 
voor ophangen van vleermuiskasten'. 
Renovatiewerkzaamheden, verbouwingsmaatregelen bij vleermuisverblijven 
in huizen of ook het schoonmaken van vleermuiskasten mogen niet vóór 
begin september worden uitgevoerd. Want pas vanaf dit moment verlaten 
de meeste vleermuizen hun zomerverblijven. Vleermuizen reageren ver-
reweg gevoeliger dan vogels. Ook hier geldt net als bij de vogelnestkasten: 
eenvoudig uitwerpselen verwijderen, niet uitspuiten. Het beste kan het 
schoonmaken worden uitgevoerd met ons SCHWEGLER reinigingsinstru-
ment, zie catalogus pagina 69.
Vleermuizen spelen in de natuurhuishouding een zeer belangrijke 
rol. Naast vogels en spinnen behoren vleermuizen tot de belangrijkste 
insectenverdelgers. Vleermuizen verlaten hun verblijven in de schemering. 
Zo verdelen o.a. vogels en vleermuizen heel praktisch hun taken. Vogels 
maken overdag en vleermuizen 's nachts jacht op 'schadelijke insecten'!

» 24 VLEERMUISSOORTEN – HOE LANG NOG?

» MODELVERDEELSLEUTEL VOOR OPHANGEN VAN VLEERMUISKASTEN
Vermelding van aantal bij een 
vleermuiskastaandeel van ca. 15% 
in combinatie met vogelnestkasten 
op een oppervlakte van ca. 10 ha.

	V Bruine grootoorvleermuis

De hier aangegeven aanbevolen verdeling is een grof aanknopingspunt,
bijv. bij aanvang van projecten voor vleermuisbescherming, wanneer andere 
kennis of adviezen ontbreken. Lokale en klimatologische verschillen, maar 
ook geografische verspreidingszwaartepunten van diverse soorten zullen 
de verdeelsleutel in de praktijk meestal behoorlijk sterk beïnvloeden. 
Deze dient daarom steeds individueel te worden aangepast aan de 
desbetreffende omstandigheden ter plaatse.

Na ca. drie tot vier jaar kan dan worden waargenomen welk kasttype het 
beste geschikt is voor de telkens inheemse vleermuissoorten. Dit kan 
regionaal sterk verschillen.

Vleermuizen hebben onze wijken en gebouwen allang met succes veroverd. 
Als minst opvallende onderhuurders treffen we ze vaak aan in dakconstruc-
ties, industriehallen, onder autowegbruggen, achter wandbekledingen en 
ook in kelders. Belangrijk daarbij is altijd de vrije toegang van buitenaf in de 
verblijven. Precies deze toegang wordt echter door de intussen noodge-
dwongen gebouwsaneringen in het kader van energiebesparing bouwkundig 
afgesloten of bij nieuwbouw wordt alles al zo 'dicht' gebouwd dat de dieren 
geen geschikte onderkomens meer vinden. Typische in gebouwen wonende 
vleermuissoorten zijn bijv. dwergvleermuis, laatvlieger, mopsvleermuis of 
franjestaart. Om aanwezige hangplekken te behouden of bij nieuwbouw en 

vervangende bouw van begin af aan verblijven aan te bieden, ontwikkelt 
SCHWEGLER al meer dan 30 jaar vleermuisverblijven voor aan- en inbouw 
in gebouwen. Zoals te zien op de pagina's 51 – 59 zijn er vele intelligente 
en optisch aantrekkelijke oplossingen. Daarbij besteden wij naast de op 
het dier afgestemde opzet ook zeer veel aandacht aan de bouwtechnisch 
vakkundige uitvoering. Hier biedt houtbeton met zijn uitstekende eigen-
schappen de verreweg beste oplossing. Zo is een jarenlang succes zonder 
financiële nasleep gewaarborgd, wat de acceptatie bij opdrachtgevers, 
planners en ambachtslieden sterk verhoogt en uiteindelijk een duurzame 
natuurbeschermingsmaatregel garandeert. 

» VLEERMUIZEN IN EN AAN GEBOUWEN

Anzahl Typ (auf 10 ha)

10 2F
10 2F met dubbele voorwand
10 2FN
8 1FF
2 3FF
4 1FD
3 1FS
2 1FW
1 1FFH
1 2FS of 3FS * * Ter ondesteuning van dwerg vleermuis
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VLEERMUISBESCHERMINGVleermuiskast 2F universeel
Vleermuiskast 2F met dubbele voorwand

» VLEERMUISKAST 2F met dubbele voorwand

	V Dwergvleermuizen

Komt qua afmetingen overeen met de bovengenoemde vleermuiskast 
2F universeel. Door een speciale, met duurzame, geribbelde houtplaten 
gedubbelde voorwand wordt een bijzonder favoriet en acceptatievriendelijk 
verblijf voor spleetbewonende vleermuizen zoals bijvoorbeeld ruige dwerg-, 
water- en dwergvleermuizen gecreëerd.
Net als bij de 2F universeel is achteraf ombouwen naar een vleermuiskast 
2F zonder gedubbelde voorwand of naar een vogelnestkast 2M op elk 
moment mogelijk. De voorwand kan voor controle en schoonmaken worden 
weggenomen.

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. 
Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 16 x H 33 x D 16 cm.
Gewicht: ca. 4,1 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel 
en aluminium spijker.
Bestelnr. 00 135/1

» VLEERMUISKAST 2F universeel

	V Rosse vleermuis bij invlieggat van een 
2F-kast

Deze universele vleermuiskast is bij uitstek geschikt voor de instap in de 
vleermuisbescherming. Tevens een graag geaccepteerd rust- en tussenver-
blijf. Door het gestructureerde en bolvormige dakgedeelte in de binnen-
ruimte kunnen de vleermuizen optimaal gaan hangen. Als de vleermuiskast 
om een of andere reden na jaren niet bevolkt mocht
zijn, bijv. door een niet op de soort afgestemde biotoopstructuur, dan kan 
deze door verwisselen van de voorwand worden omgebouwd in een vogel-
nestkast van type 2M (zie pagina 7).
Deze vleermuiskast hoort thuis in elke beschermingsmaatregel, om een gro-
ter aantal verblijven bij een goede prijs/prestatie-verhouding aan te bieden. 
De voorwand kan voor controle en schoonmaken worden weggenomen.

Ophanging: In bos en aan gebouwen mogelijk, Minimale hoogte 3 
tot 4 meter. Voor vrije uitvliegmogelijkheid moet gelet worden. Om 
een optimale plek te bewerkstelligen, dient deze vleermuiskast 2x per 
jaar gereinigd worden, om het opgehoopte vleermuis uitwerpselen te 
verwijderen
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 16 x H 33 x D 16 cm.
Gewicht: ca. 3,8 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.
Bestelnr. 00 134/4

Vleermuizen hebben een verreikende leefruimte. Typische vertegenwoordigers van de zogenoemde bosvleermuizen zijn de soorten ruige dwergvleermuis, 
bruine grootoorvleermuis, bosvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis, Bechsteins vleermuis. Deze geven voor het merendeel de voorkeur aan 
gesloten vleermuiskasten, deels echter ook aan platte kasten. In de natuur vindt men ze bijv. in spechtholen en holle boomtakken en -stammen.
Omdat in het moderne gecultiveerde bos vaak oude, zieke of dode bomen ontbreken of worden verwijderd, zijn natuurlijke verblijven voor 
vleermuizen zeldzaam geworden. Kunstmatige vleermuiskasten kunnen hier uitkomst bieden en worden graag door de dieren geaccepteerd. Als 
gebouwbewonende vleermuissoorten beschouwt men vooral soorten die graag hun verblijf zoeken aan of in gebouwen, bijv. rolluikbakken, achter 
vensterluiken, in nissen, spleten en achter bekledingen. Dit zijn bijv. de laatvlieger, de vale vleermuis of de dwergvleermuis. Deze vleermuizen 
vestigen zich bijv. graag in platte kasten of ronde kasten met meerdere hangplanken.

m Ophanging 2F

	V Dubbele bvoorwand
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VLEERMUISBESCHERMING Vleermuiskast 2FN
Kleine Vleermuiskast 3FN

» KLEINE VLEERMUISKAST 3FN

Speciaal aangepaste vleermuiskast op basis van de beproefde 2FN.
Door de verkleinde ingangsopeningen aan de voor- en onderkant ontstaat 
een extra bescherming tegen vraatvijanden. Ook aan te bevelen in gebieden 
met veel relmuizen. Door de tussenbodem biedt de kast de beste veiligheid 
tegen kleine roofdieren, trek en licht.
Met twee toegangsmogelijkheden. De vleermuizen kunnen op de boomstam 
landen en van onderaf in de opening aan de onderkant naar binnen kruipen 
of aan de voorkant in het brede toegangsgedeelte binnenvliegen. Het 
verblijf is deels zelfreinigend, omdat de uitwerpselen deels naar beneden 
toe eruit kunnen vallen. Toch worden controle en schoonmaken bij een 
sterkere bezetting aangeraden.
De voorwand kan voor controle- en schoonmaakdoeleinden gemakkelijk 
worden weggenomen.

	V Meer dan 14 kleine dwergvleermuizen 
(Pipistrellus pygmaeus) in 2FN 
foto: © Hans Schwarting 

Deze kast werd uitsluitend voor vleermuizen ontwikkeld en kan niet net als de 
vleermuiskast 2F worden omgebouwd naar een vogelnestkast. 
Deze werd volgens de nieuwste kennis vervaardigd en wordt sinds jaren met 
succes in de praktijk toegepast. Door de tussenbodem biedt de kast de beste 
veiligheid tegen kleine roofdieren, trek en licht. 
Met twee toegangsmogelijkheden: De vleermuizen kunnen op de boomstam 
landen en vanaf de onderkant naar binnen klimmen of direct aan de voorkant 
in het brede toegangsgedeelte binnenvliegen. Het verblijf is in verregaande 
mate zelfreinigend, omdat de uitwerpselen naar beneden toe eruit kunnen 
vallen. Toch worden controle en schoonmaken bij een sterke bezetting 
aangeraden. Dit type is bij uitstek geschikt voor bossen en parken. 
De voorwand kan voor controle en schoonmaken worden weggenomen.

Resultaat uit de praktijk: 28 rosse vleermuizen (Nyctalus noctala) met 
9 jongen in een vleermuiskast 2FN.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 16 x H 36 x D 16 cm.
Gewicht: ca. 4,9 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.
Bestelnr. 00 136/8

» VLEERMUISKAST 2FN speciaal

	V Rosse vleermuis in 2FN-kast

Bewoners: Speciaal voor kleine vleermuissoorten.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. 
Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 16 x H 33 x D 16 cm.
Gewicht: ca. 4,9 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en 
aluminium spijker.
Bestelnr. 00 138/2

Algemene informatie over vleermuiskasten:
Bij gesloten vleermuiskasten is het over het algemeen aan te raden om ten minste 1 – 2 keer per jaar een controle en schoonmaak uit te voeren. 
In de maanden mei tot en met eind juli moet echter het openen van de zomer- en winterverblijven worden vermeden, om eventuele kraamkamers 
niet te storen. In de maanden november tot en met april moeten wintervleermuiskasten (bijv. 1FW) niet worden geopend, om de dieren niet in hun 
winterslaap te storen en afkoelen van de kast te vermijden. Neem evt. goed nota van de wettelijke voorschriften.

Nuttige informatie over 
vleermuizen zie pagina 22
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VLEERMUISBESCHERMINGVleermuiskast 1FF
Grote platte vleermuiskast 3FF

De platte vleermuiskast 1FF is een naar onder toe open spleetverblijf. Deze kan zelfs op extreme hellingen worden ge-
bruikt en is onderhoudsvrij, d.w.z. de kast hoeft niet te worden schoongemaakt. Door de opening van de platte kast aan 
de onderkant kunnen de uitwerpselen van de dieren eruit vallen. Bovendien biedt de platte kast een grote controleklep 
die kan worden geopend. Om in het voorjaar en in de herfst temperatuurschommelingen te kunnen compenseren, werd 
de 1FF voorzien van een opgeruwde houten achterwand van een duurzame houtsoort. Zo kunnen de dieren afhankelijk 
van individuele klimatologische eisen verblijven bij het koelere houtbeton of bij de warmere houten wand.
Deze kast heeft zich praktisch overal uitstekend bewezen, in tuin en bos evenals aan gebouwen in de stad of aan het 
balkon. Door de centrale bevestiging is één spijker of schroef voldoende om de kast veilig te bevestigen, ook een voor-
deel bij muren van lichte bouwplaten of in huurwoningen. Aan de achterkant bevindt zich een radiusvormige uitsparing, 
waardoor de kast goed en rustig tegen palen of boomstammen kan worden gelegd. Door zijn extra vier steunpunten 
is echter ook een goede houvast aan huizen, garages, torens, hoogzitten en muren gewaarborgd. Door de verticale en 
horizontale vernauwing is de kast goed geschikt voor alle spleetbewonende vleermuissoorten. Deze biedt de dieren 
in elke hangpositie een optimale diepte van de binnenruimte, d.w.z. rugcontact aan en met de binnenkant van hout of 
houtbeton. Levering incl. ophangbeugel en aluminium spijker.

» VLEERMUISKAST 1FF met ingewerkte houten achterwand | DBP

	V Bosvleermuis, foto: H. Schwarting 	V Praktijkvoorbeeld	V Rosse vleermuis, foto: H. Schwarting

Materiaal: : SCHWEGLER-houtbeton. 
Ophangbeugel staal, verzinkt.
Afmetingen: B 27 x H 43 x D 14 cm.
Invlieggat: D 12 x 24 mm x L 21 cm.
Gewicht: ca. 9 kg.
Leveringsomvang: Kast, ophang-
beugel en aluminium spijker.
Bestelnr. 00 139/9

» GROTE PLATTE VLEERMUISKAST 3FF DBP

Om te voldoen aan de huidige eisen van de praktijk (bijv. zelfreiniging, universeel gebruik, eenvoudige inspectie) en 
om een nog sterkere aanpassing aan de algemene evenals regionale behoeften van de afzonderlijke soorten moge-
lijk te maken, werd de zelfreinigende grote platte kast 3FF (met en zonder inspectieluik) op basis van de beproefde 
SCHWEGLER platte kast 1FF opnieuw ontwikkeld.
Deze combineert het spleetverblijf, dat graag door spleetbewonende soorten zoals bijv. de mops- of kleine dwerg-
vleermuis wordt opgezocht, met een extra, grotere hangruimte voor soorten die liever holen opzoeken, zoals bijv. de 
rosse vleermuis. Tevens is een interne wissel tussen de hangzones mogelijk, om bijv. door het weer veroorzaakte 
veranderingen te compenseren. Afhankelijk van temperatuur variëren de dieren de hanghoogte of gaan in het verblijf 
bij koud weer dichter op elkaar hangen. Maar hebben op hete dagen voldoende ruimte door een dienovereenkomsti-
ge verdeling of het uit elkaar gaan hangen in de 3FF om zo een voor hen gunstig binnenklimaat te bereiken. De 3FF 
biedt ook voldoende plaats voor grotere groepen vrouwtjes die in de zogenoemde kraamkamers bijeenkomen. In de 
nazomer is de grotere inhoud aan de binnenkant vooral gunstig als overgangs- en baltsverblijf. In Midden-Europa is 
de 3FF een uitstekend universeel verblijf voor een groot aantal soorten dat in de loop van het vleermuisjaar rekening 
houdt met de veranderende behoeften van de dieren (met uitzondering van winterslaap, hiervoor worden speciale 
overwinteringskasten gebruikt, bijv. SCHWEGLER 1FW, 1WQ e.d.). De 3FF is zelfreinigend, d.w.z. de uitwerpselen 
van de vleermuizen kunnen er aan de onderkant vrij uitvallen zonder bij een sterke bezetting het invlieggat te blokke-
ren. Het speciale ontwerp van de invlieggleuf vermijdt enerzijds overmatige lichtinval en trek, maar maakt anderzijds 
ook voor zwangere dieren een veilige toegang mogelijk.
Aanbrenging: Vanaf 3 m en hoger aan bomen, palen, hoogzitten en muren.
Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt. Kleur: zwart. 
Afmetingen: B 27 x H 43 x D 20 cm. Gewicht: ca. 9,5 kg.
Leveringsomvang: Kast, ophangbeugel en aluminium spijker.
3FF zonder inspectieluik Bestelnr. 00 239/6

» Uitvoering met inspectieluik Mocht bij beschermingsprojecten een verhoogd aantal 
controles van deze kasten gepland zijn, dan adviseren wij de uitvoering 3FF met extra inspec-
tieluik. Door het luik en de invliegopening kan met spiegel of zaklamp de gehele binnenruimte 
worden geïnspecteerd, zonder de voorwand te openen en de dieren op te schrikken.
3FF met inspectieluik Bestelnr. 00 238/9

	V Uitvoering met extra inspectieluik

	V 3FF geopend
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SCHWEGLER heeft op basis van continu onderzoekswerk het uitgebreide 
assortiment verblijfshulpmiddelen uitgebreid. Het resultaat van de ontwik-
keling is de universele kast voor vleermuizen met vele nieuwe en talrijke 
beproefde voordelen:

 » Hol- en spleetschuilplaats zijn in de universele kast verenigd.
 » Grote binnenhoogte voor gunstig microklimaat.
 » Spleet- en holverblijf voor een breed spectrum van soorten.
 » Voor bossen goedgekeurde ophanging.
 » Onderhoudsvrij, want zelfreinigend.
 » Duurzaam, veilig en weerbestendig.
 » Kwaliteitsproduct van Duitse makelij.

Het zomerverblijf: De universele kast biedt alle in het bos levende vleer-
muizen een ideale schuilplaats. De innovatieve inwendige vormgeving van de 
beide hanggedeeltes biedt de vleermuizen van de vroege zomer tot in de late 
herfst een geoptimaliseerde klimaatregeling. De achterste kamer is geopti-
maliseerd voor de grotere soorten en biedt vrouwtjeskolonies met hun jongen, 
maar ook baltsgroepen van rosse vleermuizen, een grote schuilplaats. Spleet-
bewonende soorten, zoals ruige dwergvleermuis en franjestaart, gebruiken 
de nauwe hoeken van de voorste kamer als veilige slaapplek voor overdag. 
De vernauwde ingangsopening zorgt voor een grotere veiligheid van de 
slapende vleermuizen tegen vijanden en storingen. Tevens blijft de universele 
kast zelfreinigend en onderhoudsvrij. Beide slaapkamers voor overdag zijn 
uitgerust met hangwanden van onbehandeld hout en beproefd  SCHWEGLER 
houtbeton. Aan de hanggroeven vinden zelfs onhandige jongen een veilige 
houvast. De hoogte van de beide kamers werd aangepast aan de eisen van 
meer dan tien soorten bosvleermuizen. Bij wisselvallig weer is het voor de 
vleermuizen mogelijk de slaapplek met het gunstigste klimaat te kiezen.

Materiaal: Weerbestendig, ademend SCHWEGLER-houtbeton. Hangwand 
van onbehandeld, duurzaam hout. Roestvrije ophangbeugel (edelstaal).
Installatieplekken: Bomen, palen, hoogzitten. Door de boogvormige 
uitsparing van de achterkant met 4 geïntegreerde steunpunten hangt de 
universele kast rustig, veilig en windbestendig.
Optimale hanghoogte: 3 tot 5 meter. Vleermuizen hebben op elk moment 
talrijke verblijven en schuilplaatsen nodig. Zelfs kolonies wisselen binnen 
enkele dagen, vaak zelfs dagelijks, hun verblijf. Het aanbrengen van alle 
vleermuisverblijven in groepen verhoogt het bevolkingssucces en waarborgt 
jarenlang gebruik. Vleermuizen geven er de voorkeur aan om ongehinderd 
in hun verblijven te kunnen vliegen. Een vrije aanvliegroute versnelt het 
bevolkingssucces.
Schoonmaken en controle: Zelfreinigend en onderhoudsvrij.
De controle op succes is vanaf de onderkant met een zaklamp of spiegel 
mogelijk. De universele kast kan niet worden geopend.
Binnenruimte: Twee gescheiden hangkamers voor vleermuissoorten die 
in spleten en boomholen wonen: elk 20 cm breed, 74 cm en 64 cm hoog, 
invliegvernauwing tegen vraatvijanden en trek.
Buitenafmetingen: ca. B 24,5 x H 87,5 x D 19 cm.
Gewicht: ca. 16 kg.
Incl. ophanging en aluminium spijker. 
Bestelnr. 00 130/6

Als optie kan de 1FFH met twee ophangblokjes 
(indien nodig aluminium spijkers voor aanbrengen 
extra bestellen) worden aangebracht.
Optionele ophangblokjes Bestelnr. 00 199/3
Bevat 1 blokje + 3 aluminium spijkers.
U heeft voor de ophanging twee blokjes nodig.

Fledermaus-Universalhöhle 1FFH

Inheemse vleermuizen zijn voor het grootste deel aangewezen op het bos als leefruimte. De vrouwtjeskolonies 
brengen in holen in oude bomen de jongen groot. Mannetjes leven solitair in nauwe spleten en lokken in de herfst 
vrouwtjes naar de baltsverblijven. Voor alle vleermuizen is vaak wisselen van verblijf typisch, wat resulteert in 
een grote behoefte aan geschikte boomholen en spleetverblijven. In onze bossen ontbreekt het echter aan ideale 
schuilplaatsen.

 » Door het extra invlieggat aan de voorkant kunnen ook jonge dieren gemakkelijk in de kast komen.
 » In het bovenste gedeelte bevindt zich een sluipgat dat de kamers verbindt.

» UNIVERSELE VLEERMUISKAST 1FFH Zomerverblijf

	V Rosse vleermuis

	V ophangblokjes

	V Vleermuis	V Doorsnedetekening
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VLEERMUISBESCHERMINGGrote vleermuiskast 1FS
Grote vleermuis- en overwinteringskast 1FW

» GROTE VLEERMUIS- EN OVERWINTERINGSKAST 1FW DBP

	V Voorwand bestaande uit drievoudig 
opgezette, geribbelde houtplaten

	V Rosse vleermuis	V Dubbelwandsysteem

Buitenafmet: B 38 x H 50 x D 38 cm.
Binnenafmet.: l 20 cm, H 38 cm.
Gewicht: ca. 36 kg.
Bestelnr. 00 137/5

	V Rosse vleermuis

De kolonie- en overwinteringskast is gebaseerd op de binnenruimte van de 1FS met de drievoudig opgezette en 
geribbelde houtplaten als hangmogelijkheden en spleetverblijf.
Bovendien biedt de 1FW echter door het gepatenteerde dubbelwandsysteem met meerdere isolatielagen een 
onovertroffen isolatie in de winter. Toch is door het ademende materiaal en de geforceerde ventilatie een veilig 
overwinteren van de vleermuizen gewaarborgd.
Net zo in de zomer goed geschikt als kraamkamer en voor kolonievorming. De opening kan worden geopend zonder 
houten binne frame  Dit vereenvoudigt de bediening. Omdat deze kast heel erg vaak gebruikt wordt door grotere 
vleermuis kolonies, is het absoluut noodzakelijk, ten minste één of twee maal per jaar schoon te maken. 
Zo is deze kast het hele jaar een ideale kast. In de wintermaanden dient de kast niet te worden geopend om extreme 
temperatuurschommelingen binnen in de kast te voorkomen. 
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Vormgeving binnenkant: Uitneembaar spleetverblijf van duurzame, geribbelde houtplaten. 
In het binnendak bevindt zich een speciaal vasthoudgedeelte. Voorwand met uitvalbescherming.
Ophanging: Beschikt voor bomen en bossen door aluminium spijkers en twee ophangblokjes met gelijktijdige 
borg- en uitvalbescherming bij de beugel en de voorwand.  Optimale ophanghoogte is inimaal 3 meter. 
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel, twee bevestigingsblokjes, aluminium spijkers en gebruiksaanwijzing.

Dit kasttype wordt zeer graag gebruikt voor de vorming van grote kolonies, speciaal door de rosse vleermuis, de ruige 
dwergvleermuis en de bruine grootoorvleermuis. Kraamkamers van meer dan 70 – 100 dieren (o.a. rosse vleermuis) 
zijn normaal. Door de grote binnenruimte en de geïntegreerde hangmogelijkheden is bij een groot aantal individuen dit 
kasttype zeer aantrekkelijk voor vleermuizen voor het vormen van kraamkamers en het fokken van jongen. De 1FS wordt 
sinds tientallen jaren uiterst succesvol in binnen- en buitenland toegepast. Bij een sterke bezetting wordt aangeraden de 
uitwerpselen regelmatig te verwijderen. Daardoor kunnen ook heel fraai bezetting en acceptatie worden beoordeeld. Het 
verblijf is geschikt als zomer- en overgangsverblijf. Voor de overwintering adviseren wij het onderstaande model 1FW.
Vormgeving binnenkant: De voorwand bestaat uit drievoudig opgezette en geribbelde houtplaten. Aan het binnen-
dak bevindt zich een speciale vasthoudplaat met geïsoleerd rooster, waar vleermuizen optimale hang- of grijpplekken 
aantreffen. Afneembare voorwand voor controle en schoonmaken.
Ophanging: Geschikt voor bomen en bossen door aluminium spijkers en ophangblokjes.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel met bevestigingsblokjes en aluminium spijkers. 

» GROTE VLEERMUISKAST 1FS universeel

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-
houtbeton. Ophangbeugel staal, 
verzinkt.
Buitenafmetingen:
B 28 x H 44 x D 28 cm.
Gewicht: ca. 10 kg.
Bestelnr. 00 133/7

 Rosse vleermuis
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VLEERMUISBESCHERMING Vleermuiskast 1FD
Grote vleermuiskast 2FS
Grote vleermuiskast 3FS

» GROTE VLEERMUISKAST 2FS voor kleine vleermuizen

» GROTE VLEERMUISKAST 3FS voor kleine vleermuizen

Grote kraamkamerkasten 2FS en 3FS voor kleine vleermuizen. Deze twee 
grote vleermuiskasten zijn een aanvulling op de vleermuiskast 1FD met twee-
voudige voorwand en worden gebruikt, zodra er steeds meer vleermuizen in 
een gebied zijn gekomen. Elk uitgerust met een, van het kasttype afhankelijk, 
beproefd smal, anatomisch gevormd invlieggat, verhinderen ze het binnendrin-
gen van grotere vleermuizen, vogels, relmuizen en muizen. De kleinere soorten 
zoals bijv. franjestaart, baard-, water-, dwerg- en ruige dwergvleermuis enz. 
kunnen ongestoord hun kroost in een grotere gemeenschap opvoeden. De 
binnenruimte van de kasten is precies daarvoor ingericht.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Ophanging: Door het vernauwde invlieggat is het risico van bezetting door 
vogels in verregaande mate verkleind. Geschikt voor bomen en bossen door 
aluminium spijkers en ophangblokjes.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel, bevestigingsblokjes en alumi-
nium spijkers. Bestelnr. 00 233/4

Buitenafmetingen:
B 28 x H 44 x D 28 cm.
Gewicht: ca. 10,2 kg.

	V Viervoudige voorwand 
Hangwanden: hout 
Bij voorkeur dwergvleermuis, 
franjestaart, bruine grootoorvleermuis

	V Hangwanden: lichtbeton

De vleermuiskast 1FD werd als speciale kraamkamer voor o.a. kleine vleer-
muizen ontwikkeld en wordt met veel succes in de praktijk toegepast. 
Het interieur evenals soort en grootte van het invlieggat werden speciaal 
aangepast aan de behoeften van de kleine vleermuizen. De vormgeving van 

het dak aan de binnenkant, de hoogte 
van de ruimte en de tweevoudig 
opgezette, geribbelde houtplaten en 
hun ideale afstand tot elkaar hebben 
een zeer positieve uitwerking op de 
acceptatie van dit kasttype.

» VLEERMUISKAST 1FD met drievoudige voorwand

Buitenafmetingen:
B 16 x H 36 x D 16 cm.
Gewicht: 4,8 kg.
Bestelnr. 00 132/0

Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Bewoners: Kleine vleermuizen als dwerg- en ruige dwerg- evenals watervleermuis en grootoorvleermuizen, even-
tueel meervleermuizen.
Toepassingsmogelijkheid: Vooral bij gemengde vleermuisgebieden en bij pogingen voor eerste vestiging mag 
deze vleermuis niet onbreken! De voorwand kan voor controle en schoonmaken worden weggenomen.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel en aluminium spijker.

	V Dwergvleermuis

Info zie 2FS. Inrichting van binnenruimte met hangwanden van 
SCHWEGLER- lichtbeton die in een rechte hoek t.o.v. het invlieggat vast aan 
de kast zijn geïntegreerd.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. 
Ophangbeugel staal, verzinkt.
Buitenafmetingen: B 28 x H 44 x D 28 cm.
Gewicht: ca. 12 kg.
Ophanging: Geschikt voor bomen en bossen door 
aluminium spijkers en ophangblokjes.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel, 
bevestigingsblokjes en aluminium spijkers. 
Bestelnr. 00 234/1

	V Bij voorkeur 
bezetting door kleine 
dwergvleermuis en 
watervleermuis.
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Materiaal: Zelfklevende, hoogwaardige folie. UV-bestendig en buiten 
jarenlang houdbaar.
Dichtheid: Voor een raamoppervlakte van één vierkante meter kunnen 
in extreme gevallen tot 9 motieven nodig zijn. Aan beide zijden beplakken 
(spiegelingseffect) is soms praktisch.
Per vel: Drie ingeponste motieven met verschillende groottes.
Onderhoud: Om de houdbaarheid niet te verkorten, is het aan te raden de 
folie alleen met water schoon te maken. Gebruik in elk geval geen bijtende 
schoonmaakmiddelen; natuurlijk ook in het belang van het milieu.

» ROOFVOGELSILHOUETTEN
Door het opplakken van roofvogelsilhouetten wordt vogelverlies 
(vogelaanvaring) tegen ruiten, serres, geluidsmuren, bushokjes 
enz. verhinderd. Vogels kunnen het gevaar van een doorzichtige 
ruit niet waarnemen. Ze komen dan ellendig aan hun einde 
door schedel- en breukletsel. Uit erkende onderzoeken door 
natuurbeschermingsverenigingen (ook van overheidswege) werd bekend 
dat bijvoorbeeld bij doorzichtige geluidsmuren per strekkende meter en jaar 
ongeveer twee vogels dodelijk verongelukken. Een waarlijk schrikbarend 
groot aantal. In een tijd waarin de natuur steeds verder verarmt, moet alles 
worden vermeden wat van de vogelwereld en tegenover onze natuur nog 
meer slachtoffers vraagt. Ideaal zijn stickers die in grote vlakken, dicht bij 
elkaar zijn aangebracht, bijv. met silhouetten, patronen, strepen om tegen 
ruiten vliegende vogels helemaal te verhinderen.

Kleur: wit
Bestelnr. 00 435/2
Kleur: zwart
Bestelnr. 00 436/9
Kleur: rood
Bestelnr. 00 437/6

» RAAMSTICKERS

Roofvogelsilhouetten
Raamstickers

Stickers voor ramen, serres of andere glasoppervlakken. Van binnen en 
buiten zichtbaar. Hechten zonder lijm, kunnen zonder resten achter te 
laten verwijderd en opnieuw gebruikt worden. Kunnen met alle gangbare 
glasreinigers worden afgeveegd.

Toepassing: Maak glasoppervlak met een vochtige doek schoon. 
Plaats de raamsticker op het glasoppervlak en strijk luchtbellen naar de 
randen toe eruit.
Afmeting: 310 x 310 mm.
Inhoud: 2 vellen, 12 delen.
Bestelnr. 00 434/5
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roofvogelheksenbol misplaatst

roofvogelheksenbol 
correct ingesteldVliegrichting     v

an de havik

rand van het bos

Montage-aanwijzing: Belangrijk voor de montage is, dat de langere 
draadpennen naar beneden wijzen en schuin staan. De kortere draadpennen 
lopen horizontaal, naar boven weg (zie afbeelding hiernaast).
Installeer de gordel boven hoofdhoogte, vooral om spelende kinderen te 
beschermen. Kunststof beschermkappen meegeleverd.

Type tot 70 cm boomomtrek
Bestelnr. 00 260/0
Type tot 115 cm boomomtrek
Bestelnr. 00 270/9

» KATTENGORDEL
Deze 'gordel' van gebogen draadelementen wordt gebruikt ter bescherming 
van vrij- en holenbroeders om te voorkomen dat katten in de bomen 
klimmen. De afzonderlijke metalen elementen worden in elkaar gestoken 
en zo wordt de gordel individueel aan de desbetreffende stamomtrek 
aangepast. Bij een te kleine stamdiameter moeten twee gordels verplaatst 
ten opzichte van elkaar, direct boven elkaar worden aangebracht, om een 
verhoogde beschermende werking te verkrijgen.

» ROOFVOGELHEKSENBOL
Plaatsingslocatie: Tussen uitkijkpost van de roofvogel en bijvoorbeeld de 
kippen, eenden of duiven moet in het midden de SCHWEGLER roofvogelhek-
senbol worden geplaatst. Het spiegeleffect van de roofvogelheksenbol bij 
het aan- of overvliegen schrikt de roofvogel af. Nauwkeurig plaatsingsvoor-
beeld wordt bij zending meegeleverd.
Materiaal: Hoogwaardig glas met een verzilvering aan binnenkant.
Gebruik bij het vastzetten absoluut de meegeleverde kurken.
Afmetingen: l ca. 22 cm.
Bestelnr. 00 430/7

Dit principe van de verzilverde glazen 
bol wordt al meer dan 20 jaar met 
succes toegepast voor het afweren 
van roofvogels bij kippenboerderijen, 
duivenhokken, fazantenparken enz.

Kattengordel
Roofvogelheksenbol

	V Verkoopverpakking

	V Plaatsingsadvies

	V Montage
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» EGELVOER

Voer een egel nooit gezouten, gekruid of gesuikerd voedsel, dus geen etensresten voor menselijke consump-
tie. Geen melk! Voor een beetje water in een plat bord zal een egel u echter dankbaar zijn. Vrijlevende egels 
die begin november minder dan 500 g wegen, lopen het risico de winterslaap niet te  overleven. Hier wordt 
aangeraden om te helpen, er is overal wel een egelopvang die hulp aanbiedt. 
Overigens… veel dierenartsen behandelen wilde dieren (en dus ook egels) gratis – vraag dit van tevoren wel 
even na. 

Volwaardig voer voor egels met zeer veel eiwitten uit vlees, insecten, noten, eieren en graan. Het voer werd in 
verregaande mate aangepast aan het natuurlijke voedingspatroon van de egel. Het is uitstekend geschikt voor het 
ondersteunen van vrijlevende egels in de zomer of als voedsel bij de overwintering.
Egelvoer 750 g Bestelnr. 00 395/9

Egelkoepel met isolatiebodem 
Egelvoer

» EGELKOEPEL MET ISOLATIEBODEM

Met de SCHWEGLER egelkoepel is het vestigen en onderbrengen van egels 
het hele jaar door, inclusief de overwintering, mogelijk.
Plaatsingslocatie: De ingang van de koepel moet zijn beschermd tegen 
trek en direct bestraling door de zon (van wind en regen afgekeerde zijde). 
Ook moet indien mogelijk worden vermeden dat de toegang door grasvlak-
ten loopt die 's nachts meestal vochtig zijn.
Nestmateriaal: Hooi, stro of verfrommeld krantenpapier kan als nest-
materiaal worden gebruikt. (Speciaal onbehandeld hooi is bij de levering 
inbegrepen.)
Materiaal: Ademend SCHWEGLER isolatie-houtbeton.
Kleur: Bruin – temperatuurregulerende coating.
Ingang: 11 x 12 cm.
Binnenafmetingen: l 44 cm.
Buitenafmetingen: l 48 cm.
Hoogte: 30,5 cm.
Gewicht: ca. 17 kg.
Bestelnr. 00 390/4

De egel is een van de oudste, nog levende zoogdiersoorten. Hij heeft dankzij 
zijn uitstekende, stekelige bescherming de laatste millenia relatief goed 
doorstaan. Bij gevaar rolt hij zich bliksemsnel in elkaar en zet zijn stekels 
op, is zo bijna onaantastbaar. Pas de nieuwe tijd met zijn vele chemische 
giffen, de overcultivering van het landschap zonder heggen, kreupelhout en 
onkruidhellingen, evenals het alom tegenwoordige autoverkeer bedrei-
gen deze diersoort buitengewoon. De egel houdt van kreupelhout, dichte 
heggen, houtstapels, rijshout, hooi- of stromijten, om daarin overdag weg 
te kruipen of zijn nest te bouwen. Ook in oude kisten, onder trappen of 
tuinhuisjes richt hij graag zijn huisje in. Het liefste heeft hij een stukje 
verwilderde tuin en percelen waarin geen giffen of slakkenkorrels gespoten 
of gestrooid worden, want dit is allemaal zeer dodelijk voor hem. De egel is 
een echt nachtdier dat 's avonds pas op zoek gaat naar voedsel. Hij is voor 
ons daarbij een grote hulp, want hij eet alles wat wij 'schadelijk' noemen, 
bijv. slakken, rupsen, kevers, jonge muizen enz. Iedereen die een egel of een 
hele egelfamilie in zijn tuin heeft, moet er alles aan doen om deze nuttige 
dieren te behouden.

Wanneer u een egel in uw tuin wilt helpen, dan is de egelkoepel
van SCHWEGLER optimaal geschikt: uitpakken, plaatsen, klaar.
De egelkoepel heeft alles wat de egel nodig heeft (behalve evt. voer):
een weerbestendige koepel, een isolatiebodem en zacht hooi om in te 
schuilen.

	V Egelkoepel met isolatiebodem
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AMFIBIEËNBESCHERMING

Alle afzonderlijke onderdelen zijn altijd ook los als vervanging verkrijgbaar.

Amfibieëndoek

Elk jaar sterven er in groten getale, vaak honderden tot duizenden, 
kikkers, padden en salamanders, wanneer deze bij hun trek naar 
de paaiwateren wegen moeten oversteken.

Met het SCHWEGLER amfibieëndoek kan op een eenvoudige en 
voordelige manier hulp worden geboden. Door het plaatsen, bijv. langs 
verkeerswegen, worden de dieren langs ons amfibieëndoek naar een in de 
grond ingegraven opvangbak geleid. Daar vallen de amfibieën in en kunnen 
zo snel verzameld, naar de overkant van de weg gebracht of in de buurt 
van hun paaiwater weer vrijgelaten worden.
De SCHWEGLER amfibieëndoek-set bevat alles wat nodig is voor 
snelle hulp. Het gebruikte, zeer scheurvaste HDPE kunststof weefsel is 
weerbestendig en kan door UV-stabilisatie vele jaren worden gebruikt. 
Het is water- en vuilafstotend en is beter dan een folie bestand tegen 
windvlagen. In de praktijk hebben het materiaal en de hoogte van het doek 
zich uitstekend bewezen.
Het SCHWEGLER amfibieëndoek is ontworpen voor tijdelijke plaatsing 
gedurende de trekperiodes, de aandacht ligt op een snelle en flexibele 
plaatsing.

» AMFIBIEËNDOEK

	V Opvangemmer en weefselfolie 	V Amfibieëndoek	V Geredde pad 	V Bevestigingsstang, in hoogte verstel-
bare stangbevestiging, knoopsgatlijst

Leveringsomvang voor 100 m (complete afrastering)
 » 100 m groene weefselfolie, hoogte 50 cm
 » 60 stuks bevestigingsstangen
 » 60 stuks stangbevestigingen; in hoogte verstelbaar
 » 100 stuks grondspijkers (haringen)
 » 6 weefselverbinders
 » 10 emmers als opvangbakken
 » opbouwinstructies

Het kunststof weefsel biedt vele voordelen, zoals bijv. gering gewicht, 
nauwelijks opblazen door de wind, geen vervormen door bestraling door 
de zon. De mazen zijn echter zo klein geweven dat salamanders e.d. er niet 
doorheen kunnen glippen. 

De metalen bevestigingsstangen worden in de grond gestoken (of evt. 
geslagen) en de stangbevestigingen worden daaraan bevestigd. Nu wordt 
het kunststof weefsel met de knoopsgatlijst in de in hoogte verstelbare 
bevestigingen geknoopt en de onderste zoom met de haringen, met grond 
of stenen vastgezet of evt. ingegraven. Met de weefselverbinders kunnen 
meerdere eenheden van 100 m aaneengeregen worden.

» Complete afrastering 100 m, SCHWEGLER amfibieëndoek.
Levering incl. accessoires.
Bestelnr. 00 550/2

» Losse rol weefselfolie, (zonder accessoires) als vervanging 
of voor bevestiging aan aanwezige afrasteringen langs wegen e.d.
Wordt in de praktijk graag met kabelbandjes bevestigd aan 
wildafrasteringen.
Afmetingen: Lengte 100 m, hoogte 50 cm.
Bestelnr. 00 551/9
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Accessoires bevestigingshoeken

De slechtvalk, een imposante wereldreiziger. Bijna over de hele 
wereld kan deze vogelsoort worden aangetroffen: hij broedt in bijna heel 
Europa, op een paar kleinere gebieden na. De slechtvalk (Latijn: falco 
peregrinus) is een ware snelvlieger. Het Europese bestand was door allerlei 
soorten milieuchemicaliën, reïntroductie in het wild, vrijetijdssport e.v.m. 
bijna helemaal uitgeroeid. Door streng natuurbeschermingsbeheer kon 
het bestand van deze soort weer iets op peil worden gebracht, maar blijft 
desondanks een bedreigde vogelsoort. Uitzonderlijk en tevens fascinerend 

is hoe deze soort in Europa broedt. Zo bijv. in Midden- en Zuid-Europa uitsluitend op rotsen en gebouwen, terwijl in 
Oost- en Noordoost-Europa het bestand deels op bomen broedt.

Hoe kunnen wij helpen? In onze steden is de slechtvalk een graag geziene gast. Omdat hij zich uitsluitend met 
vogels voedt, vermindert hij het aantal verwilderde huisduiven aanzienlijk. Hij is zodoende bij uitstek de natuurlijkste 
en voordeligste duivenafweer! Helaas wordt het door gebouwsaneringen en/of nieuwbouw met hun relatief gladde 
gevels en daken voor hem steeds moeilijker een beschut onderkomen te vinden. Om dit te verhelpen, is het aanbie-
den en aanbrengen van kunstmatige nesthulpmiddelen zeer deugdelijk gebleken. Op basis van jarenlange proeven 
en de kennis over de broedbiologische behoeften werd dit verblijf ontwikkeld. Het onderscheidt zich o.a. door:
» ruime, beschutte en valbestendige broedplek voor de valken
» duurzaam stabiele, robuuste broedplek, in verregaande mate onderhoudsvrij

» SLECHTVALKKAST
Door de grote inhoud van het verblijf kunnen de dieren de positie van hun 
broedplek in de kast optimaal kiezen en vooral de jongen hebben later 
de absoluut noodzakelijke ruimte om de opbouw van hun vliegspieren te 
trainen. Bovendien maakt het geïntegreerde 'balkon' veilig aan- en afvliegen 
mogelijk. De geïntegreerde zitstok vermindert de waarschijnlijkheid van het 
vallen van jongen, wat vaak wordt gezien. In de kast worden heel graag 
webcams geïnstalleerd voor monitoringdoeleinden of voor observatie.

Aanbrenging en geschikte plekken: Bijv. in steengroeven of aan hoge 
gebouwen zoals torens, silo's, flatgebouwen, industriële gebouwen, auto-
wegbruggen (bijv. aan/op de rechtstand).

Montagehoogte: Gewoonlijk vanaf 25 – 30 m en hoger. Oriëntatie naar 
oosten of noorden heeft zich waargemaakt.
Het 'balkon' met de aanvliegstok moet naar de afgrond wijzen, zodat het on-
der de zitstok steil omlaag gaat. De kast kan ofwel op een gebouw worden 
geschroefd (bijv. dakoverstek) of met een optionele bevestigingshoek aan de 
buitenmuur van het gebouw met pluggen worden bevestigd. De kast moet 
met een helling vann ca. 2 – 3° naar voren worden gemonteerd, om water 
af te voeren.

Strooisel: Strooi (ronde) kiezels of los materiaal in het verblijf. Slechtval-
ken bouwen geen nest. Het vrouwtje schraapt een kom, om de eieren daar 
uit te broeden. Broedbegin is vanaf medio maart tot begin april.

Materiaal: Speciaal, hoogvast, gewapend licht beton. Dit garandeert een 
extreem lange levensduur en een permanente, bouwtechnisch correcte 
aanbrenging. Het natuurgrijze sierbeton kan indien nodig qua kleur aan het 
gebouw worden aangepast.

Afmetingen: B 80 x H 73 x D 130 cm.
Broedruimte: B 67 x H 54 x D 72 cm.
Gewicht: ca. 260 kg (leeg, zonder 
strooisel).
Leveringsomvang: Slechtvalknest-
kast; kast met geïntegreerde draina-
gegaten; afneembaar controledeksel; 
zitstok.
Bestelnr. 00 305/8

» OPTIONEEL ACCESSOIRE 'BEVESTIGINGSHOEK' VOOR SLECHTVALKKAST
Voor montage van de kast aan muren. Het bevestigingsmateriaal tussen 
kast en bevestigingshoek wordt meegeleverd. Bevestiging en bevestigings-
middelen tussen bevestigingshoek/muur moeten op de montageplaats 
worden gepland en aangeschaft. 6 boorgaten zijn aan muurzijde al in de 
bevestigingshoek aanwezig. Afmetingen en schets kunnen bij SCHWEGLER 
worden aangevraagd.

Materiaal: Staal thermisch verzinkt.
Afmetingen: Met kast gemonteerd B 80 x H 180 x D 135 cm.
Gewicht: ca. 65 kg.
Bestelnr. 00 308/9

	V Schets zijaanzicht

	V Toepassingsvoorbeeld ('Rotes Rathaus', 
Berlijn)

	V Slechtvalkkast met 
optioneel accessoire 
bevestigingshoek
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN Torenvalknestkast 2TF
Kauwnestkast 2CM

» TORENVALKNESTKAST 2TF Wettelijk beschermd model gedeponeerd

De torenvalk is een soort die zich gemakkelijk aanpast. Als cultuurvolger heeft hij zich met succes in de 
menselijke leefruimte gevestigd. Op basis van onze al meer dan 25 jaar zeer succesvolle torenvalknestkast 

nr. 28 werd hier een moderne versie speciaal voor het gebruik aan gebouwen ontwikkeld. Daarbij werd 
naast de ornithologische eisen van de dieren ook gelet op een vakkundig correct aanbrengen aan het 
gebouw. Door de gebogen vormgeving en lichtgrijze kleur vormt het nesthulpmiddel geen optisch vreemd 

voorwerp aan het gebouw, maar wordt harmonieus in het bouwwerk geïntegreerd. De torenvalknestkast 
2TF kan door het grote invlieggat indien nodig of bij gelegenheid comfortabel schoongemaakt en 
gecontroleerd worden. Om een vestiging van torenvalken te versnellen, is het aan te raden in de 
nestkast een mengsel van grove zaag-, schaafspanen en gewassen zand vochtig aan te brengen.

Leveringsomvang: Nestkast, zitstok, bevestigingskruis, schroefmateriaal, universele pluggen 
(schroefmateriaal moet op de montageplek afhankelijk van ondergrond worden gecontroleerd), borgschroef, 
montagehandleiding.
Materiaal: Weerbestendig SCHWEGLER-houtbeton, bevestigingskruis edelstaal.
Ophanging: Ophanghoogte van ca. 6 – 8 m aan buitenwanden van gebouwen, muren, schoorstenen, industriële 
complexen. Als montagevlak is een breedte van ten minste 30 cm nodig.
Afstand van nestkast onderling ten minste 400 m (afhankelijk van voeraanbod).
Buitenafmetingen: B 50 x H 37 x D 46 cm (incl. zitstok).
Binnenafmetingen: B 30 x H 35 x D 31 cm (excl. versmalling).
Kleur: lichtgrijs.
Gewicht: ca. 17 kg.
Bestelnr. 00 255/6

» KAUWNESTKAST 2CM Wettelijk beschermd model gedeponeerd 

Vooral bij renovaties van oude gebouwen en structuurveranderingen moeten geschikte kauwverblijven worden 
aangeboden. De kauw is als middelgrote roofvogel zeer sociaal en vormt bij geschikte omstandigheden 

broedkolonies. Op basis van de al meer dan 25 jaar zeer succesvolle kauwnestkast nr. 29 werd hier een 
modernere versie speciaal voor het gebruik aan gebouwen ontwikkeld.

De voorwand van de kauwkast 2CM kan na het losdraaien van de vleugelschroeven aan de zijkant helemaal 
worden weggenomen. Door de van het invlieggat afgekeerde, zijdelingse positie van de schroeven is 
openen door de kauw niet mogelijk.

Leveringsomvang: Nestkast, bevestigingskruis, schroefmateriaal, 
universele pluggen (schroefmateriaal moet op de montageplek afhankelijk 

van ondergrond worden gecontroleerd), borgschroef, montagehandleiding.
Materiaal: Weerbestendig SCHWEGLER-houtbeton, bevestigingskruis edelstaal.
Ophanging: Min. ophanghoogte van 6 – 8 m aan buitenwanden van gebouwen, 
muren, schoorstenen, industriële complexen. Als montagevlak is een breedte van 
ten minste 30 cm nodig.
Afstand van de nestkasten onderling: 1 – 2 m.
Buitenafmetingen: B 50 x H 37 x D 42 cm.
Binnenafmetingen: B 30 x H 35 x D 31 cm (excl. versmalling).
Kleur: lichtgrijs.
Gewicht: ca. 21 kg.
Bestelnr. 00 256/3

De nestkasten 2TF en 2CM worden standaard met een bevestigingskruis van edelstaal aan de gebouwmuur 
bevestigd. Hiervoor wordt het bevestigingskruis met 4 schroeven (en evt. pluggen) aan de muur geschroefd en wordt 
de nestkast aan de bevestigingshaken gehangen en met een extra borgschroef vastgezet. Als alternatief kunnen 
zowel 2TF als 2CM zonder bevestigingskruis in nissen, op vooruitstekende delen of platte daken worden gezet. 

Bevestigingskruis
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De in hun bestand sterk bedreigde kauwen zijn koloniebroeders, daarom moeten meerdere nestkasten van het type nr. 29 in een 
gebied of aan een gebouw worden aangebracht, bijv. woongebouw, gevels, kerken, silo's, industriële gebouwen, enz. De voorwand 
met het invlieggat kan voor schoonmaken en controle worden weggenomen. De daarbij gebruikte schroefbevestigingen zijn 
zodanig vormgegeven dat deze effectief weerstand bieden aan de 'behoefte tot spelen' van de kauwen.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Ophangplek: Woongebouw, gevels, kerken, silo's, industriële gebouwen, enz.
Ophanghoogte: Ten minste 6 – 8 m.
Vlieggatopening: kauw l 8 cm. (uitvoering bosuil ca. 12 x 12 cm.)
Afstand tussen de nestkasten onderling van ca. 1 tot 2 m is aan te raden.
Buitenafmetingen: B 33 x H 36 x D 45 cm.
Binnenafmetingen broedruimte: B 30 x H 34 x D 30 cm.
Broedruimte: Zie torenvalknestkast nr. 28.
Gewicht: ca. 13,5 kg.
Bestelnr. 00 252/5

De torenvalk is een uitgesproken grondjager, d.w.z. als roofvogel maakt hij zijn voedsel op de grond buit. 
Bij landbouwers en boswachters is deze vogel zeer geliefd, omdat hij bij voorkeur op veldmuizen jaagt, die samen 
met andere muizensoorten ongeveer 80 tot zelfs 90% van zijn voedsel vormen. Torenvalken zijn zeer gebiedstrouw. 
Dit sinds tientallen jaren beproefde nesthulpmiddel kan aan de meegeleverde ophangbeugel zeer eenvoudig en 
flexibel op bijna elke ondergrond worden aangebracht (bijv. met schroefhaken, kabelbandjes, zadelklemmen enz.).
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Strooisel: Om vestiging te versnellen, is het aan te raden in de nestkast een mengsel van grove zaag-, 
schaafspanen en gewassen zand vochtig aan te brengen.
Ophanghoogte: 6 tot 8 m.
Ophangplek: Aan losse bomen, bosranden, veldschuurtjes, elektriciteitspalen, silo's, windmolens enz.  
In het stedelijke gebied zijn de volgende plekken aan te raden: grotere gebouwen zoals aan hogere muren, 
schoorstenen, industriële gebouwen, kerken enz. In omgevingen zonder bomen kan de nestkast voor het jagen 
op muizen worden aangebracht op hoge palen. Minimumhoogte hierbij is 2,5 tot 3 m.
Vlieggatopening: Zuidoosten of tegen wind beschutte richting. 
Of onder daksparren, in schietgaten van historische gebouwen, spleten enz.
Buitenafmetingen: B 33 x H 36 x D 45 cm.
Binnenafmetingen broedruimte: B 30 x H 34 x D 30 cm.
Vlieggatopening: 17 x 24 cm.
Gewicht: ca. 13 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, ophangbeugel, ophanghaak en strooisel.
Bestelnr. 00 251/8

» TORENVALKNESTKAST nr. 28

» KAUWNESTKAST nr. 29

» BOSUILNESTKAST nr. 30

Torenvalknestkast nr. 28
Kauwnestkast nr. 29
Bosuilnestkast nr. 30

	V Kauwnestkast nr. 29

	V Torenvalk in nr. 28

	V Nestkast nr. 30 met stambevestiging

De bosuil voelt zich het meest op zijn gemak in lichte loof- en gemengde bossen. Als hij geen geschikt 
boomhol als schuilplaats voor overdag of broedhol vindt, dan neemt hij ook wel zijn intrek op rustige 
plekjes aan gebouwen, schuren, rotsen en heel graag ook in soortspecifieke nestkasten en langwerpige 
broedbehuizingen. Omdat echter natuurlijke en geschikte broedplekken steeds zeldzamer worden, heeft 
deze uilensoort steeds meer te lijden onder woninggebrek. Vooral eentonige bossen met heel weinig dood 
hout, parken en jonge gecultiveerde bossen zijn voor de bosuil geen, of slechts 
in beperkte mate geschikte broedplekken en schuilplaatsen voor overdag.
Materiaal: Nestkast SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Ophangplek: Bossen, gebouwen, rotswanden enz.
Ophanghoogte: Vanaf 4 m tot 6 m.
Vlieggatopening: ca. 12 x 12 cm.
Buitenafmetingen: B 33 x H 36 x D 45 cm.
Broedruimte binnen: B 30 x H 34 x D 30 cm.
Gewicht: ca. 14 kg.
Bestelnr. 00 253/2

Bosuilbroedsel 
in bosuilnestkast 

nr. 30 n

	V Montagevoorbeeld

	V Torenvalk

Leveringsomvang: Nestkast, 
ophangbeugel, twee bevestigings-
blokjes, aluminium spijkers en 
strooisel.

Leveringsomvang: Nestkast, 
ophangbeugel en ophanghaak.
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN Kerkuilnestkast nr. 23
Meervoudig systeem 'inbouwsteen'

Kerkuilen zijn extreme cultuurvolgers die altijd in directe nabijheid van mensen leven en broeden. Niet alleen de toren-
valk, maar ook de kerkuilen zijn belangrijke natuurlijke vijanden van veldmuizen, woelratten en ratten. De kerkuilkast is 
uitsluitend ontworpen voor aanbrengen binnenin gebouwen, waardoor een zeer goede acceptatie plaatsvindt.
Materiaal: Van watervaste, formaldehydevrij verlijmde spaanplaten.
Strooisel: Snellere vestiging door verspreiding van schorsmulch en grove schaaf-
spanen als grondlaag.
Ophangplek: Omdat de broedkast niet direct buiten mag worden aangebracht, 
moet deze aan de binnenkant van gebouwen met pluggen worden bevestigd. Aan 
de achterkant heeft de kast een grote controle- en reinigingsklep. Alleen voor de 
vlieggatopening moet naar buiten toe een 'toegangsopening in de gevel' worden 
vrijgehouden. Geschikt voor bevestiging aan allerlei soorten gebouwen zoals 
schuren, industriële gebouwen, kerktorens enz.
Bewoners: Kerkuil, torenvalk.

» KERKUILBROEDKAST nr. 23 ook geschikt voor torenvalken

Mogelijke inzetplekken: Bruggen, industriële gebouwen, huisgevels, 
kerktorens, schuren e.v.m.; d.w.z. in allerlei soorten bouwwerken. Wan-
neer de basissteen is vastgezet, wordt door gebruik van de desbetreffende 
voorwand beslist welke vogelsoort moet worden ondersteund.
Installatiediepte: Optimale inbouwdiepte zou 24 cm tot aan de dak-
schuinte zijn.
Dichtheid: Vanwege de leefwijze van kauw en gierzwaluw (koloniebroeders) 
is het aan te raden meerdere 'inbouwstenen' in korte nabijheid aan te brengen. 
De torenvalk wil graag binnen zijn soort 'op zichzelf' broeden. Maar hij broedt 
graag temidden van kauw- of gierzwaluwkolonies. Aan een gebouw of bijv. 
aan een brug zijn één tot twee van deze 'inbouwstenen' voor de torenvalk 
voldoende; voor de twee andere soorten kunt u oneindig veel ervan bevestigen.

Aanbrenging: Er wordt aangeraden deze niet beneden de minimumhoogte 
van 5 tot 6 m aan te brengen. Let op van wind weggedraaide zijde, vooral 
bij de torenvalk.
Schoonmaken: Voorwanden kunnen op elk moment worden weggenomen. 
Schoonmaken is niet absoluut noodzakelijk.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: B 44,5 x D 41,5 x H 41,5 cm.
Gewicht: Basissteen ca. 28 kg excl. voorwand.

 Bestel telkens de basissteen in combinatie met de hieronder 
vermelde voorwanden.
Bestelnr. 00 290/7 (alleen basissteen zonder voorwand)

» MEERVOUDIG SYSTEEM 'INBOUWSTEEN'

	V Ingebouwd in gevel 
(model 'Torenvalk')

	V Doorsnede, optimale 
inbouwdiepte model-
variant 'Torenvalk'

	V Model 'Torenvalk' 
(basissteen en voorwand 
Torenvalk)

Ophanghoogte: Ten min. 6 tot 8 m.
Buitenafm: B 100 x H 50 x D 50 cm.
Vlieggatopening: 14 x 19 cm.
Gewicht: ca. 26 kg.
Bestelnr. 00 250/1

	V Kerkuilen in Kerkuilbroedkast 
nr. 23

Strooisel, ophanghoogte en ophangplek:
Zie torenvalknestkast nr. 28, catalogus 
 pagina 35. Met beproefd aanvlieghulpmiddel.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: B 24 x H 31,5 x D 19 cm.
Vlieggatopening: B 16 x H 21 cm.
Gewicht: ca. 2 kg.
Bestelnr. 00 295/2 (alleen voorwand)

Ophanghoogte en ophangplek: 
Zie kauwnestkast nr. 29, catalogus pagina 35.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Afmetingen: B 24 x H 31,5 x D 5,5 cm.
Vlieggatopening: l 8 cm.
Gewicht: ca. 3,5 kg.
Bestelnr. 00 296/9 (alleen voorwand)

Ophanging en aanbrenging: Zie hiervoor 
info 'Gierzwaluw', catalogus pagina 42. Door 
een meegeleverde scheidingswand ontstaan 
twee van elkaar gescheiden broedruimtes voor 
gierzwaluwen.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: B 24 x H 31,5 x D 5,5 cm.
Vlieggatopening: B 6 cm x H 3 cm.
Gewicht: ca. 4 kg.
Bestelnr. 00 297/6 (alleen voorwand)

De basissteen kan in alle soorten 
gebouwen worden geplaatst. Of 
deze nu van beton, steen of hout 
zijn gemaakt.

»  Modelvariante  
Torenvalk

»  Modelvariante  
Kauw

»  Modelvariante  
Gierzwaluw
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWENMussenkoloniekast 1SP

» MUSSENKOLONIEKAST 1SP

Verspreiding van: Huismus (Passer domesticus): Deze vogelsoort is een 
cultuurvolger en kan gewoonlijk op onze breedtegraden overal worden 
aangetroffen, hetzij in landelijke gebieden of in grote steden.

Ringmus (Passer montanus): De verspreiding is net zo divers. Hetzij in 
woongebieden, in agrarisch gebruikte omgeving van woongebieden en 
boerderijen evenals in veldbosjes, heggen tot en met open loofbossen in 
waterrijke gebieden.

	V Inbouw in de ruwbouw 	V Nest in 1SP

Bewoners: Huis- en ringmus, sporadisch ook zwarte roodstaart en grauwe 
vliegenvanger of andere holenbroedende vogelsoorten zoals mezen enz. in 
afzonderlijke gevallen.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Aanbrenging: Allerlei soorten huizen in woongebieden, industriële en 
agrarische gebouwen, schuren e.v.m.
Aanbrengingshoogte: Vanaf 2 m en hoger.
Binnenafmetingen broedruimte van de drie broedkamers 
Elk B 10,5 x H 16 x D ca. 15 cm.
Buitenafmetingen: B 43 x H 24,5 x D 20 cm.
Gewicht: ca. 15 kg.
Leveringsomvang: 1SP, schroeven en pluggen.
Bestelnr. 00 590/8

Beide vogelsoorten leven tot aan de broedtijd en in de periode van opvoeden 
van jongen uitsluitend van insecten (met name artropoden = geleedpotigen). 
Ze spelen zodoende een vaak volledig onderkende, zeer belangrijke rol in de 
natuurhuishouding bij de klassieke ongediertebestrijding.

Beide soorten zijn door een extreme achteruitgang van het bestand mo-
menteel zeer zeldzaam geworden. Deze drastische achteruitgang van het 
bestand in heel Europa werd geconstateerd in langetermijnstudies. Dit werd 
veroorzaakt door de uitruiming en monotonisering van landelijke structuren, 
steriliteit van onze tuinen en groenvoorzieningen, gebruik van chemische 
middelen in de landbouw en in de tuin. 
Vooral de uitgebreide gebouwsaneringen, en zo het afsluiten van broedmo-
gelijkheden, maken deze soorten het overleven moeilijk.

	V Eenvoudig oppervlakkig aanbrengen met meegeleverde 
pluggen en schroeven

	V Mussenkoloniekast in isolatie ingezet

	V Complete inbouw – als neststeen – in bouwwerken van steen of beton. Houd voor het 
vermijden van koudebruggen rekening met de noodzakelijke isolatie resp. de individuele 
inzetdiepte van dit nesthulpmiddel.
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN

» BOERENZWALUWNEST nr. 10B komvormig afzonderlijk nest | DBP

Helemaal van SCHWEGLER-houtbeton met de hand gevormd open nest voor 
boerenzwaluwen. Dit nesthulpmiddel wordt met een onderlinge afstand van 
ca. 1 m gemonteerd.
Materiaal: Compleet nest van SCHWEGLER-houtbeton.
Ophanghoogte: Afstand van nestbovenkant tot plafond ten minste 6 cm.
Ophangplek: Binnenin allerlei soorten gebouwen, hallen, stallen, schuren, 
waterzuiveringsinstallaties enz. Er moet altijd worden gelet op een vrij pad 
voor invliegen door geopende ramen en luiken.
Verblijf in Midden-Europa: Aankomst eind maart tot april, vertrek eind 
juli tot begin oktober.

Verspreiding: Europa, Azië, Noord-Afrika, Noord-Amerika. In Europa slechts 
in een paar kleine gebieden niet. Regelmatig tot 1500 m boven NAP broedend.
Broedperiode: Leggen van eieren eind april tot medio juli. Regelmatig 
twee, bij wijze van uitzondering drie broedsels per jaar.
Schoonmaken: Niet absoluut noodzakelijk, maar wel aan te raden. Door 
de komvorm van het nest echter heel gemakkelijk mogelijk.
Afmetingen: B 20 x H 10 x D 14 cm.
Gewicht: ca. 1,1 kg.
Leveringsomvang: Afzonderlijk nest, schroeven en pluggen.
Bestelnr. 00 331/7

Boerenzwaluwnest nr. 10
Boerenzwaluwnest nr. 10B

» BOERENZWALUWNEST nr. 10 komvormig afzonderlijk nest

Dit nesthulpmiddel wordt afzonderlijk opgehangen. De boerenzwaluw is 
weliswaar een sociaal dier, echter de nesten moeten niet direct naast elkaar 
hangen, maar op een afstand van ca. 1 m onderling.
Materiaal: Broedkom van SCHWEGLER houtbeton en houtplaat van formal-
dehydevrije spaanplaat.
Ophanghoogte: Afstand van nestbovenkant tot plafond ten minste 6 cm.
Ophangplek: Binnenin allerlei soorten gebouwen, hallen, stallen, schuren, 
waterzuiveringsinstallaties enz. Er moet altijd worden gelet op een vrij pad 
voor invliegen door geopende ramen en luiken.
Verblijf in Midden-Europa: Aankomst eind maart tot april, vertrek eind 
juli tot begin oktober.

Verspreiding: Europa, Azië, Noord-Afrika, Noord-Amerika. In Europa 
slechts in een paar kleine gebieden niet. Regelmatig tot 1500 m boven NAP 
broedend.
Broedperiode: Leggen van eieren eind april tot medio juli. Regelmatig 
twee, bij wijze van uitzondering drie broedsels per jaar.
Schoonmaken: Niet absoluut noodzakelijk, maar wel aan te raden. Door de 
komvorm van het nest echter heel gemakkelijk mogelijk.
Afmetingen: B 25 x H 11 x D 14 cm.
Gewicht: ca. 0,9 kg.
Leveringsomvang: Broedkom op basisplank.
Bestelnr. 00 330/0

	V Jongen van boerenzwaluw

Boerenzwaluwen bouwen hun nesten binnenin stallen, schuren, pakhuizen, poortgewelven of garages. Als u dus broedende zwaluwen binnenin 
gebouwen ziet, dan zijn het zeer waarschijnlijk boerenzwaluwen. Belangrijk is dat de toegang voor de dieren tijdens de broedperiode op elk moment 
gewaarborgd is (bijv. gekanteld venster, ventilatiebuis of open staldeur). De zeer standplaatstrouwe boerenzwaluw keert elk jaar van zijn 
winterverblijf terug naar de nestplek en brengt gewoonlijk meerdere broedsels per jaar groot.

	V Bezetting door een andere soort: 
zwarte roodstaart

	V montage schets

PlafondPlafond
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Ten gevolge van ons gesaneerde landschap vinden onze huis- en 
boerenzwaluwen geen geschikt bouwmateriaal voor het bouwen van 
hun nesten. Omdat de huisgevels en de binnenruimtes vaak veel te glad 
zijn en de kwaliteit van de leem, wanneer de zwaluwen deze eigenlijk 
nog vinden, zeer slecht is geworden, breken de nesten vroegtijdig af. 
Ten dele zelfs, wanneer zich jongen daarin bevinden. Op veel plaatsen 
zijn ook de trillingen door vrachtwagenverkeer schuld aan het vroegtijdig 
afbreken van de nesten. Om deze reden steken onze SCHWEGLER zwa-
luwnesten van SCHWEGLER houtbeton, met het gebruikelijke ca. 75% 
bestanddeel hout, met kop en schouders boven de natuurlijke nesten uit.
De boeren- en huiszwaluwen kunnen met ons SCHWEGLER natuurbe-
schermingsprogramma direct worden geholpen. Er zijn verschillende, 
compleet voltooide kunstnesten. Maak uw keuze aan de hand van de 
locatie. In grote gebieden zijn hele zwaluwbestanden aangewezen op

kunstmatige broedhulpmiddelen. Zwaluwen zijn graag geziene geluks-
brengers. Hun voeding bestaat uit vliegende insecten zoals zwermende 
bladluizen, (steek)muggen en vliegen. Ze jagen bij voorkeur in directe 
nabijheid van hun broedplek.

Voordelen van de SCHWEGLER zwaluwnesten:
» onbeperkt houdbaar 
» gemakkelijk schoon te maken en te controleren
» vallen bij trillingen niet af
» bij terugkeer van de zwaluwen uit hun overwinteringsgebied in 
 Afrika kunnen de nesten meteen worden bezet

Bij alle zwaluwnesten worden ophanginstructies meegeleverd.

» HUISZWALUWNEST nr. 9A voor ophangen onder dakoverstekken

Materiaal: Broedkom van ademend SCHWEGLER houtbeton en hoekplank 
van formaldehydefvrije spaanplaat.
Dubbel nest: Huiszwaluwen zijn zeer sociale dieren, zodat de paargewijze 
nesten sneller worden geaccepteerd. Ze houden van de directe nabijheid tot 
hun soortgenoten.
Ophangplek: Onder dakoverstekken aan de buitenmuur van gebouwen. 
Huiszwaluwen broeden nooit in gebouwen. Let op van wind en regen 
afgekeerde zijde.
Ophanghoogte: Minimumhoogte 2 m.
Bezettingsperiode: Van medio/eind april tot medio/eind september.
Broedperiode: Leggen van eieren begin/medio mei tot augustus. Eén tot 
twee broedsels per jaar.
Verspreiding: Europa, Noord-Afrika, delen van Azië. In Europa regelmatig 
tot 2000 m boven NAP broedend.
Schoonmaken: Jarenlang zonder dwingend schoonmaken te gebruiken. 
Het is echter aan te raden de nesten indien mogelijk toch vaker te controle-
ren en eventueel schoon te maken.
Acceptatie: Ophangplekken met een lichte ondergrond of houten betimme-
ring worden bij voorkeur geaccepteerd. Zwaluwen zijn extreem trouw aan 
hun broedplek, zodat nieuwe vlakken maar langzaam kunnen worden bezet. 
Maar is een broedplek eenmaal uitgezocht, dan kan met de huiszwaluwnes-
ten een kolonie van bijna willekeurige grootte worden opgebouwd.
Afmetingen: B 46 x H 11 x D 14 cm.
Gewicht: ca. 2,7 kg.
Leveringsomvang: Hoekplank met twee broedkommen.
Bestelnr. 00 310/2

ACCESSOIRES » Keutelplank voor huiszwaluwnest nr. 9A
Materiaal: Hout; formaldehydevrije spaanplaat.
Gebruiksdoel: Om overlast door omlaagvallende uitwerpselen boven 
ramen, deuren of parkeerplaatsen te vermijden, kan onze SCHWEGLER 
keutelplank worden aangebracht. Gemakkelijke en snelle montage van de 
keutelplank aan nest nr. 9A.
Afmetingen: B 46 x H 17 x D 24 cm (alleen keutelplank).
Afmetingen nr. 9A met keutelplank: ca. B 46 x H 44 x D 24 cm.
Gewicht: ca. 2,9 kg.
Leveringsomvang: Hoekplank met metalen houder.
Bestelnr. 00 320/1

Huiszwaluwnest nr. 9A

Wij leveren de houten delen van het nest nr. 9A en de keutelplank 
nr. 9A onbehandeld. Hoewel niet absoluut noodzakelijk, is het aan te 
raden om vóór de inbouw de hoekplank met beits of (gevel-)verf voor te 
behandelen om verkleuringen door weersinvloeden tot een minimum te 
beperken. Behandel de nestkommen niet, om het ademend vermogen 
voor een goed broedsucces volledig te behouden.
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» AFZONDERLIJK HUISZWALUWNEST nr. 13

» HUISZWALUWNEST nr. 9B DBP

» HUISZWALUW-AANBOUWNEST nr. 13B

Huiszwaluwnest nr. 9B
Afzonderlijk huiszwaluwnest nr. 13
Huiszwaluw-aanbouwnest nr. 13B

Als alternatief voor het huiszwaluwnest 
9A op pagina 39 werd het dubbele 
huiszwaluwnest 9B met broedkommen 
van ademend SCHWEGLER-houtbeton 
en een hoekplank van multiplex ontwik-
keld. De broedkommen kunnen door 
de metalen klemhouder gemakkelijk 
worden weggenomen en ingeschoven. 
Ophanging, bezetting, broedperiode, schoonmaken en acceptatie zie 9A.
Ophangplek: Onder dakoverstekken aan de buitenmuur van gebouwen.
Let op van wind en regen afgekeerde zijde. Huiszwaluwen broeden niet 
binnenin gebouwen.
Materiaal: Broedkommen van SCHWEGLER-houtbeton op hoekplank van 
12 mm multiplex. Afmetingen: B 46 x H 11 x D 15,5 cm. Gewicht: ca. 2,6 kg.
Leveringsomvang: Hoekplank met twee broedkommen.
Bestelnr. 00 312/6

ACCESSOIRES » Keutelplank voor huiszwaluwnest nr. 9B
Materiaal: Multiplexplaat 12 mm en metalen houder.
Gebruiksdoel: Om overlast door omlaagvallende uitwerpselen te vermij-
den, kan als optie de SCHWEGLER-keutelplank worden aangebracht.
Afmetingen: B 46 x H 17 x D 24 cm (alleen keutelplank).
Afmetingen nr. 9B met keutelplank: ca. B 46 x H 44 x D 24 cm. 
Gewicht: ca. 2,9 kg. Bestelnr. 00 313/3

In omgevingen waar leemplassen, leemaarde aanwezig en voor zwaluwen 
toegankelijk zijn, kan het huiszwaluwnest nr. 13B als halffabrikaat-nest voor 
voltooiing aan de huiszwaluwen worden aangeboden. De aanbouwnesten 
bieden het voordeel van een veilige 
broedplek en kunnen niet omlaagval-
len, wat bij zelfgemaakte nesten van 
de zwaluwen door een ongeschikte 
leemsamenstelling zeker kan gebeuren. 
Optimaal is het afwisselend aanbren-
gen met de beproefde kant-en-klare 
nesten zoals bijv. nr. 13, 9A of 9B.

Afzonderlijk nest met witte 
kunststof plaat. Broedkom 

aan achterkant gesloten.

Montage: Twee S-houders van V2A-metaal (edelstaal) met telkens twee 
boorgaten. In deze houders wordt het broednest geschoven en zo vastgezet.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton-nest op kunststof dragerplaat, rvs 
bevestigingsrails met rvs schroeven.
Afmeting: B 25 cm (inclusief lijst), H 9 cm x D 14 cm.
Gewicht: ca. 0,9 kg.
Leveringsomvang: Broedkom, rails van edelstaal, schroeven van edelstaal.
Bestelnr. 00 315/7

Bovendien bieden wij aan, passend met nr. 13 en nr. 13B:
ACCESSOIRES » Plat verbindingsstuk voor rijvorming
Bestelnr. 00 316/4

	V Rijmontage met platte 
verbindingsstukken

	V Plat verbindingsstuk

Wij leveren de houten delen van het nest nr. 9B en de keutelplank nr. 9B 
onbehandeld. Hoewel niet absoluut noodzakelijk, is het aan te raden 
om vóór de inbouw de hoekplank met was, beits of (gevel-)verf voor te 
behandelen om verkleuringen door weersinvloeden tot een minimum te 
beperken. Behandel de nestkommen niet, om het ademend vermogen 
voor een goed broedsucces 
volledig te behouden.

	V Toepassingsvoorbeeld

Materiaal: SCHWEGLER-houtbe-
ton-nest op kunststof dragerplaat, 
bevestigingsrails van edelstaal met 
schroeven van edelstaal.
Afmetingen: B 25 cm (incl. strip), 
H 9 cm x D 14 cm.
Gewicht: ca. 0,8 kg.
Bestelnr. 00 318/8

	V Toepassingsvoorbeeld

Verkoopverpakking  n
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Gevel-inbouwkast 1HE

» HUISZWALUW-GEVELNEST nr. 11 voor de gevel

Om ervoor te zorgen dat huiszwaluwen net zo goed aan gevels zonder dakoverstek-
ken met succes kunnen broeden, werd dit gevelnest ontwikkeld en ook succesvol 
toegepast. Het unieke, moderne ontwerp is beslist een optische verrijking in onze 
steden en gemeentes.
Materiaal: Weerbestendig, duurzaam en ademend SCHWEGLER houtbeton met een 
lichte kleur. Alle metalen delen zijn niet-roestend.

Ophangplek: Aan een vrije, niet overdekte gevel of direct onder dakoverstek-
ken goed geschikt. Huiszwaluwen broeden van nature nooit in gebouwen, maar 

altijd aan de buitenkant. Let op van wind en regen afgekeerde zijde.
Ophanghoogte: Ten minste 2 m.

Schoonmaken: Beide nesten kunnen gemakkelijk van het basiselement 
worden genomen. Het principe komt overeen met het beproefde nest nr. 9A. Door het 
losdraaien van de desbetreffende nestborgschroef (zie hiervoor afb. 1) kan het nest 
helemaal worden weggenomen. Zo is een vrije inkijk in de gehele nestkom mogelijk. 
Na het schoonmaken wordt de nestkom weer erin geschoven (zie hiervoor afb. 2) en 
vastgezet (zie hiervoor afb. 3).
Totale afmetingen: B 43 x H 17,5 x D 17,5 cm. Gewicht: ca. 6,3 kg.
Leveringsomvang: Basiselement met twee broedkommen, schroeven, pluggen.
Bestelnr. 00 340/9

ACCESSOIRES » Keutelplank voor huiszwaluw-gevelnest nr. 11
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton in lichte kleur, passend bij nr. 11.
Gebruiksdoel: Om overlast door omlaagvallende uitwerpselen boven ramen en 
deuren te vermijden, kan onze SCHWEGLER keutelplank worden aangebracht.
Montage: Gemakkelijke en snelle montage van de keutelplank met twee schroeven 
aan de gevel onder het gevelnest.
Afmetingen: B 43 x H 30 x D 27 cm.
Afmetingen nr. 11 met keutelplank: B 43 x H 45 x D 27 cm. Gewicht: ca. 2,5 kg.
Bestelnr. 00 345/4 

	V Afb. 1

	V Afb. 2

	V Afb. 3

» GEVEL-INBOUWKAST 1HE voor nis-, halfholenbroeders

Deze lichte inbouwkast van plantaardig vezelbeton is geschikt voor montage in en op buiten-
gevels van allerlei soorten gebouwen, bijv. woonhuizen, industriële gebouwen, kerken, brug-
gen, muren e.v.m. Door het verlengde ingangsgedeelte 'om de hoek' is deze kast zeer goed 
bestand tegen eksters en gaaien. De kast is ofwel voor inbouw in de muur van het gebouw 
zonder bevestigingsbeugel leverbaar ('voor inmetselen') of als alternatief voor montage op 
muren en gevels met galvanisch verzinkte bevestigingsbeugel en bevestigingsschroeven.
Er zijn 2 versies leverbaar, die alleen qua montagemethode verschillen: 
» Verzonken inbouw in de muur van het gebouw (inmetselen, bepleisteren, enz.), 

zie afb. 1, 2, 3. De kast wordt zonder bevestigingsbeugel geleverd en in de muur 
geplaatst of ingebouwd.

» Op het geveloppervlak. De kast wordt met de meegeleverde 
bevestigingsbeugel aan de muur van het gebouw geschroefd (zie afb. 4, 5).

Kleuraanpassing: Een aanpassing aan de huisgevel is mogelijk met 
ademende muurverf. 
Broedruimte: ca. 14 x 14 x 14 cm.
Bewoners: Zwarte roodstaart, witte kwikstaart,  
grauwe vliegenvanger, bij gebrek aan broedplekken 
ook als alternatief voor mus, enz.
Aanbrengingshoogte: Vanaf 2 m en hoger aan 
buitenkant van gebouwen.
Materiaal: Plantaardig vezelbeton (asbestvrij) 
en SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: B 28 x H 15 x D 15 cm.

	V Afb. 3: 1HE ingemetseld of 
bepleisterd

	V Afb. 4: 1HE geïnstalleerd op 
de muur	V Afb. 5: Bevestigingsbeugel

	V Inbouwvoorbeeld

» 1HE zonder bevestigingsbeugel
(voor inbouw/inmetselen)
Gewicht: 2,6 kg.
Bestelnr. 00 631/8

» 1HE met bevestigingsbeugel
(voor montage aan de muur)
Gewicht: 2,7 kg.
Bestelnr. 00 632/5

	V Afb. 2: 1HE ingemetseld
	V Afb. 1: Gevel-inbouwkast 1HE
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN Gierzwaluw-nestkastserie type nr. 17

Algemene informatie over de gierzwaluw (Apus apus) Gierzwaluwen zijn uniek aangepast aan het leven in de lucht. Vooral bekend en geliefd 
zijn gierzwaluwen, wanneer zij in grotere getale op een warme zomeravond op jacht naar vliegende insecten door de steden vliegen. Gierzwaluwen 
zijn gedurende de zomermaanden amper vier maanden in heel Europa aanwezig. Ze broeden gewoonlijk tot ongeveer 1000 m boven NAP. Vervolgens 
overwinteren ze bijv. in Zuid-Afrika, op 'Kaap de Goede Hoop', minimaal echter altijd ten zuiden van de Sahara. 
Eenmaal geaccepteerde broedplekken worden jarenlang door hetzelfde paar gebruikt, waardoor bij het verwijderen van deze verblijven een grote bedreiging 
ontstaat, omdat bij terugkeer de ingewortelde broedplek ontbreekt. Gierzwaluwen zijn zeer sociale dieren, zodat kolonies in willekeurige aantallen kunnen 
worden gevormd. Daarom is het aanbrengen van meerdere nesthulpmiddelen van voordeel. Een paar gierzwaluwen bezet in principe één nesthulpmiddel 
voor één jaarbroedsel. De gierzwaluw is intussen in onze steden en gemeentes bedreigd in zijn overleven. Deze vogelsoort bezet bij de meest uiteenlopende 
gebouwen nissen en holtes. Door gebouwsaneringen of bij nieuwbouw worden deze plekken vaak vernietigd, geblokkeerd of op zijn minst onbewoonbaar. 
Hierbij kan met  SCHWEGLER vervangende verblijven zeer succesvol hulp worden geboden. U kunt onze nestverblijven altijd qua kleur aanpassen aan de 
huisgevel met ademende muurverf. Let absoluut op de aanduiding 'ademend'.

» GIERZWALUW-NESTKAST nr. 17 enkelvoudig
Dit model wordt sinds 30 jaar met zeer veel succes in heel Europa toegepast. De zeer lichte nestkast van 100% 
asbestvrij plantaardig vezelbeton is uitstekend geschikt voor montage aan gevels met een geringe sterkte 
(isolaties, betimmeringen, enz.). Levering incl. U-vormige, flexibele ophangbeugel van gatenband en bevestigings-
materiaal (zie tekening). De kast kan ook zonder ophangbeugel worden ingemetseld/bepleisterd. Desgewenst ook 
leverbaar met bevestigingshoeken van de types nr. 17A/B/C.

» GIERZWALUW-NESTKASTSERIE TYPE nr. 17
Onze beproefde gierzwaluwkasten worden sinds tientallen jaren met groot 
succes in heel Europa toegepast. De lichte kasten zijn bij uitstek geschikt 
voor achteraf aanbrengen aan buitengevels. Als alternatief ook directe 
inbouw in een gevel mogelijk.
Materiaal: Gecertificeerd, asbestvrij plantaardig vezelbeton en 
 SCHWEGLER-houtbeton. Galvanisch verzinkte bevestigingselementen.
Ophanging: De minimumhoogte onder het invlieggat moet 6 tot 7 m boven 
de grond of uitstekende gebouwdelen bedragen. Grotere hoogtes zijn echter 
altijd mogelijk. Gunstig is aanbrengen direct onder de dakrand. Er mogen 
geen vooruitstekende delen, dakdelen, buizen enz. onder het invlieggat 
aanwezig zijn, omdat de gierzwaluw zeer steil aan- en afvliegt. Onder het 
invlieggat moet het dus direct en vrij naar beneden lopen. Het aanbrengen 
van meerdere nesthulpmiddelen voor kolonievorming is van voordeel en 
wordt uitdrukkelijk aangeraden. Gierzwaluwen hebben geen minimumaf-
stand tot soortgenoten nodig; nestkasten kunnen daarom direct naast elkaar 
in rijen worden aangebracht.
Geschikte montageplekken: Aan buitengevels of onder daken van aller-
lei soorten gebouwen, bijv. aan woonhuizen, industriële gebouwen, kerken, 

bruggen, muren of ook rotswanden. Bij montage buiten op zeer zonnige 
standplaatsen adviseren wij als alternatief ons gierzwaluw-nesthulpmiddel 
van houtbeton, bijv. nr. 16.  Als alternatief kunnen de kasten ook ingemet-
seld of in de isolatie ingebouwd worden.
Schoonmaken en controle: De kasten van het type 17 kunnen na weg-
nemen van de invlieggatrozet worden schoongemaakt. Hiervoor wordt het 
invlieggat 90° gedraaid (vlieggat verticaal) en weggenomen. Schoonmaken 
is bij gierzwaluwen echter gewoonlijk niet nodig. Het gierzwaluwnest wordt 
altijd in de donkerste hoek van het verblijf en uit de buurt van het vlieggat 
aangelegd.
Kleuraanpassing: De nesthulpmiddelen type 17 worden in natuurgrijze 
kleur geleverd. Ze kunnen indien nodig met ademende muurverf aan de 
achtergrond worden aangepast.
Versies zonder afneembare rozet: Desgewenst leveren wij u deze kasten 
ook zonder schoonmaakopening, d.w.z. alleen met langwerpig gat 32 x 70 
mm. Vraag hier desgewenst naar. Als optie kunnen de gierzwaluwkasten 
compleet met invlieggatrozetten voor mussen of halfholenbewoners worden 
besteld (zie pagina 43).

	V Gierzwaluw in nest 	V Montagevoorbeeld

Buitenafm.: B 34 x H 15 x D 15 cm 
excl. vleugelschroeven.
Broedruimte: H 14 x T 14 x L 30 cm.
Gewicht: ca. 3,1 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, bevesti-
gingsbeugels, schroeven, pluggen.
Bestelnr. 00 610/3

» GIERZWALUW-NESTKAST nr. 17C dubbel 
Als type nr. 17 en 17A, echter met twee broedkamers.
Leveringsomvang: Nestkast, bevestigingshoeken, 
schroeven, pluggen.

Buitenafm: B 66 x H 15 x D 15 cm 
excl. vleugelschroeven.
Broedruimte: B 30 x H 14 x D 14 cm.
Gewicht: ca. 5,5 kg.
Bestelnr. 00 607/3

	V Bevestigingshoek nr. 17A / B / C

	V Ophangbeugel 
(bevestigingsbeugel)

	V Afneembare 
invlieggatrozet

	V Installatievoorbeeld ingemetseld
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWENGierzwaluw-nestkastserie type nr. 17

	V Jonge gierzwaluwen

» GIERZWALUW-NESTKAST nr. 17A drievoudig
Zeer goed geschikt voor kolonievorming door drie gescheiden broedkamers in één behuizing. Elke kamer met een 
eigen afneembare invlieggatrozet voor gemakkelijk schoonmaken en controle. Door de beide meegeleverde verzinkte 
bevestigingshoeken zeer eenvoudige, snelle en stabiele montage. Bevestiging naar achter of boven mogelijk, bijv. 
aan dakoverstekken. De benen aan muurzijde van de bevestigingshoeken kunnen indien gewenst ook achter de kast 
verborgen worden gemonteerd, om de montagebreedte te verkleinen. Levering incl. bevestigingsmateriaal.

	V Montagevoorbeelden

Buitenaf.: B 98 x H 15 x D 15 cm.
Broedruimte: B 30 x H 14 x D 14 cm.
Gewicht: ca. 7,1 kg.
Leveringsomvang: Nestkast, 
bevestigingshoeken, schroeven, 
pluggen.
Bestelnr. 00 613/4

Als optie kunnen de gierzwaluwkasten van de 17-serie ook worden 
uitgerust met invlieggatrozetten voor andere vogelsoorten. 
Voor gemakkelijker bepleisteren kan bovendien een pleisterring worden 
besteld. Vermeld dit bij bestelling.

	V Afb. 2: Met twee gaten.

» Rozet mus 2
Invlieggat: 2x l 32 mm.
Invlieggatrozet voor ring- en huis-
mus. Door het dubbele gat komt 
voldoende licht in de kast, bezetting 
door spreeuwen en duiven wordt 
in verregaande mate verhinderd. 
 Aanbevolen in gemeentes en lande-
lijke omgeving.
Bewoners Huismus, ringmus, 
gekraagde roodstaart, mezen, 
evt. vleermuis.
Bestelnr. 00 971/5

	V Afb 3: een rond gat.

» Rozet mus 1
Invlieggat: 1x l 35 mm.
Invlieggatrozet voor ring- en 
huismus. Door de grotere diameter 
van het invlieggat wordt deze 
versie aanbevolen in (grote) steden. 
Bezetting door spreeuwen en 
duiven wordt in verregaande mate 
verhinderd.
Bewoners: Huismus, ringmus, 
gekraagde roodstaart, mezen, evt. 
vleermuis.
Bestelnr. 00 972/2

	V Afb 4: Grote opening.

» Rozet halfholenkast
Invlieggat: ovaal 90 x 65 mm.
Invlieggatrozet voor halfholenbroe-
ders zoals bijv. zwarte roodstaart. 
Door de balkonachtige dunne 
opening dringt voldoende licht in de 
kast. De grote, maar van het vlieg-
gat afgekeerde binnenruimte maakt 
de kast in verregaande roofdierbe-
stendig.
Bewoners: Halfholenbroeders 
zoals zwarte roodstaart, gierzwa-
luw, spreeuw, tuinvogels en evt. 
vleermuis.
Bestelnr. 00 973/9

	V Afb. 1: Sleuf. 
Standaard bij 17-serie.

» Rozet gierzwaluw
Invlieggat: 70 x 32 mm.
Invlieggatrozet is standaard bij alle 
kasten van het type nr. 17 aange-
bracht. Desgewenst kan af fabriek 
een afwijkend invlieggat worden 
geleverd. Ook verkrijgbaar als ver-
vangend onderdeel of bij ombouwen 
van andere vlieggatvormen. Bezetting 
door spreeuwen mogelijk, bezetting 
door duiven wordt verhinderd.
Bewoners: Gierzwaluw, evt. 
spreeuw en andere tuinvogels, 
vleermuis.
Bestelnr. 00 970/8

»  Pleisterring /  
ETICS-opzetstuk

Met het optionele ETICS-opzetstuk voor de 17-serie wordt een volledige integra-
tie van de kasten in het metselwerk of het thermische buitengevelisolatiesys-
teem (ETICS) mogelijk. Eenvoudig om de rozet leggen en gevel vlak bepleisteren.
Materiaal: Aluminium plaat. Gewicht: ca. 0,15 kg. Bestelnr. 00 865/7

» GIERZWALUW-NESTKAST nr. 17B enkelvoudig, met diepere broedruimte
Deze kast biedt een goed compromis tussen gewicht, bouwgrootte en vergrote broedruimte. 
Door de diepere broedruimte is meer bewegingsruimte voor bijv. trainen van vliegspieren aanwezig. 
Eenvoudige montage met twee meegeleverde bevestigingshoeken en -materiaal als bij type 17A.
Leveringsomvang: Nestkast, bevestigingshoeken, schroeven, pluggen.

	V Montagevoorbeeld

Buitenafm.: B 34 x H 15 x D 21 cm,
excl. vleugelschroeven.
Broedruimte: B 30 x H 14 x D 20 cm.
Gewicht: ca. 4,8 kg.
Bestelnr. 00 608/0

	V Gierzwaluw bij het vlieggat                                                              

» ACCESSOIRES VOOR 17-SERIE

	V  Verstelbare bevestigingshoek nr. 17A / B / C v
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN Gierzwaluw-inbouwkast nr. 16
Gierzwaluw-inbouwkast nr. 16S

Accessoires bevestigingsstrip

» GIERZWALUW-INBOUWKAST nr. 16 met invlieggat aan onderkant

Gierzwaluw-nestkast voor inbouw in buitenmuren van gebouwen of voor latere montage op het geveloppervlak. 
Kan ook bij maatregelen voor gevelisolatie in de isolatielaag worden ingebouwd (zie afb. 3).
Door de solide constructie is dit type ook zonder beperkingen geschikt voor niet zo beschutte, zonnige posities. 
De maximale inschuifdiepte bij de inbouw bedraagt 17 cm, dit komt door het invlieggat aan de onderkant. Daarbij 
steekt de kast nog ongeveer 3 cm uit. Als de kast vlak met de gevel moet worden ingebouwd, dan adviseren wij 
het type 16S (zie onder), dat door het invlieggat gaan de voorkant beter geschikt is hiervoor. Bij het vastschroeven 
aan huismuren of evt. bij inbouw in isolatielaag moet bovendien de bevestigingsstrip (bestelnr. 00 614/1 ) worden 
gebruikt (zie afb. 3).
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton. 
Geschikte montageplekken: Als toegelicht op pagina 42.
Aanbrengingsmethoden: Voor inmetselen of voor vastschroeven op de gevel met optionele bevestigingsstrip.
Kleur: De kast is natuurgrijs, maar kan met gangbare, ademende muurverf worden overgeverfd.
Schoonmaken en controle: Voorwand met uitvalbescherming kan voor controledoeleinden helemaal worden 
weggenomen. Schoonmaken is bij bezetting door gierzwaluwen niet 
absoluut noodzakelijk. Wij adviseren het gebruik van onze optionele 
nestkom (bestelnr. 00 619/6, pagina 46).
Binnenafmetingen broedruimte: B 36 x H 17 x D 16 cm.
Buitenafmetingen: B 43 x H 24 x D 22 cm (incl. sluiting).
Gewicht: ca. 11 kg.
Leveringsomvang: Nestkast.
Bestelnr. 00 612/7

» GIERZWALUW-INBOUWKAST nr. 16S met geïntegreerde spreeuwversperring

Waarom is een spreeuwversperring nodig? Op de allereerste plaats: Niemand die serieus bezig is met soortenbe-
scherming heeft een voorbehoud tegen de spreeuw, integendeel. De integrale bescherming van alle soorten staat bij de 
spreeuwversperring op de voorgrond. Zo bieden wij gericht voor de spreeuw nestkasten in verschillende uitvoeringen 
aan. Wij moeten echter accepteren dat bepaalde opdrachtgevers problemen hebben met broedende spreeuwen aan 
gebouwen, meestal is het de vrees voor vervuilingen aan en rond het gebouw, bijv. bij representatieve 'prestige'-gebou-
wen of bij doorgangen met publiek verkeer. Als consequentie wordt dan vaak de toepassing van gierzwaluw-nesthulp-
middelen beperkt, wat wederom verlies van broedruimte voor de gierzwaluw inhoudt. Bij bezetting van nesthulpmid-
delen door gierzwaluwen ontstaat door hun leefwijze definitief geen vervuiling aan het gebouw.
Bij gerichte monitoringprojecten met gierzwaluwen is deze spreeuwversperring ook zeer welkom, omdat bezettingen 
door andere soorten worden verminderd.
Werkingsprincipe van de spreeuwversperring: Door de anatomie van de spreeuw (lange poten, enz.) speelt 
deze het niet klaar om door de ingebouwde barrière naar achter in de broedruimte te komen. Gierzwaluwen hebben 
zeer korte poten en passeren dit tunnelprincipe zonder problemen. Dit werd jarenlang al met succes getest.
Achteraf toerusten van bestaande verblijven: Bestaande broedplekken moeten gewoonlijk niet achteraf worden 
toegerust, omdat anders gierzwaluwen hun snavels bij snel invliegen zouden kunnen verwonden. Het is bekend dat gier-
zwaluwen regelrecht in 'blinde vlucht' na de thuisreis in hun broedgebied de verblijven van het vorig jaar weer betrekken!
Aan- of inbouw: Zie type nr. 16 boven. Kan helemaal worden verzonken, daarom bij inmetselen vlak met de gevel 
afsluiten.
Binnenafmetingen broedruimte: B 36 x H 17 x D 16 cm. Buitenafm.: B 43 x H 24 x D 22 cm (incl. sluiting).
Gewicht: ca. 11,2 kg. Leveringsomvang: Nestkast.
Bestelnr. 00 609/7

Bevestigingsstrip voor opbouw-bevestiging van de gierzwaluw-inbouwkast 
nr. 16 en 16S.
Materiaal: Metaal verzinkt. Afmetingen: B 250 x H 30 x D 3 mm.
Leveringsomvang: Bevestigingsstrip, twee schroefbouten en pluggen.
Bestelnr. 00 614/1

	V Montagetekening

V Afb. 1: In gevel 
ingebouwd

V Afb. 2: In de gevel 
ingebouwd met 
isolatie van
ca. 4 cm tegen 
koudebruggen

	V Afb. 3: Ingebouwd in 
de isolatie met bevestiging 
met bevestigingsstrip.

	V Afb. 4: Onder 
pleisterwerk.

	V Bevestigingsstrip

» ACCESSOIRES Bevestigingsstrip voor gierzwaluw-inbouwkast nr. 16 en 16S

V Afb. 1: In gevel 
ingebouwd

V Afb. 2: Montage 
met bevestigings-
strip, bijv. in isolatie
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWENGierzwaluw-observatiekast nr. 15
Gierzwaluw-observatiekast nr. 14
Wigvormige gierzwaluwkast

U kunt met de beide volgende nesthulpmiddelen de gierzwaluwen op een geheel andere, nieuwe manier beleven en tevens beschermen. Deze stellen 
ons in staat de dieren direct in hun nest te observeren en te bestuderen. Onvergetelijke observaties zijn mogelijk, hetzij de de fase waarin de jongen 
worden grootgebracht of nog veel meer.

» GIERZWALUW-OBSERVATIEKAST nr. 15 compl. met basiskast en nestkom

De gierzwaluw-observatiekast nr. 15 wordt net als een neststeen direct in een gevel ingelaten of ingemetseld. 
Ofwel sluit deze vlak met de buitengevel af ofwel hij wordt dieper, naar binnen, geschoven, zodat deze vervolgens 
aan de buitenkant kan worden bepleisterd.
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton. 
Binnenafmetingen broedruimte: B 36 x H 17 x D 16 cm.
Buitenafm.: B 43 x H 24 x D 22 cm. Deze kast is voorzien van een uitneembare nestkom.
Buitenafmetingen nestkom: B 13,5 x H 3,5 x D 20 cm.
Broedkom: binnen-l 9,5 cm.
Observatie- en schoonmaakmogelijkheid: Complete klep, incl. de 
geïntegreerde uitvalbescherming, kan worden weggenomen, zodat het gehele  
binnengedeelte compleet kan worden ingezien.
Gewicht: ca. 13,6 kg. Leveringsomvang: Nestkast, nestkom.
Bestelnr. 00 595/3

	V Inbouwvoorbeeld, aanzicht 
vanaf binnenkant gebouw

	V Doorsnede- 
tekening

» GIERZWALUW-OBSERVATIEKAST nr. 14
De gierzwaluw-observatiekast nr. 14 is geschikt voor aanbrengen in koude ruimtes in nabijheid van het dak, bijv. 
zolders, historische gebouwen, industriële complexen, pakhuizen, liftschachten, enz. 
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Aanbrenging: Dit nesthulpmiddel wordt binnenin het gebouw met de meegeleverde bevestigingsstrip en pluggen aan 
een buitenmuur bevestigd. Door een in het gebouw aanwezige of nog te maken doorvoer (bijv. kernboorgat l 100 mm) 
wordt een doorgang van de binnenkant van het gebouw naar buiten voor de gierzwaluwen gemaakt. Daarin wordt de 
meegeleverde, speciaal gestructureerde loopbuis geschoven en ook een evt. aanwezige isolatie overbrugd. De loopbuis 
heeft een maximale lengte van ca. 35 cm. Deze kan individueel naar de benodigde lengte worden ingekort. Bij nog dik-
kere muren neemt de bezettingswaarschijnlijkheid door gierzwaluwen vaak af. Het invlieggat aan de buitengevel wordt 
voorzien van een 6 mm dikke, meegeleverde invlieggatkap van plantaardig vezelbeton met geïntegreerde invliegsleuf 
(invliegopening: 30 x 70 mm). Deze kan indien gewenst worden overgeverfd of bepleisterd. 
Leveringsomvang: Compleet met basiskast, nestkom, loopbuis, invlieggatkap, bevestigingsstrip en schroeven.
Gewicht: ca. 15,7 kg. Afmetingen: B 43 x H 24 x D 22 cm excl. loopbuis en kap. Bestelnr. 00 592/2

	V Doorsnedete-
kening

» WIGVORMIGE GIERZWALUWKAST (DREMPELKAST)

De drempelkast werd gemaakt voor inbouw in dakdrempels, maar heeft zich in de loop der jaren ook bewezen op 
vele andere montageplekken. Deze past exact in de ventilatieopeningen van de voormalige prefab-betonplaatflats 
(Plattenbauten) zoals deze in Oost-Duitsland nog zeer veel voorkomen. Andere mogelijkheden zijn aanbrengen binnenin 
gebouwen (drempel, dak) met behulp van de meegeleverde hoekijzers. De gierzwaluw kan door reeds aanwezige 
ventilatieopeningen of dienovereenkomstige gebouwopeningen in de kast komen. Ook montage aan de buitenkant van 
gebouwen (op platte daken onder dakoverstekken, op de attiek) is mogelijk, wanneer direct onder het invlieggat de 
'afgrond' is (geen naar achteren verplaatste montage). Vrij bevestiging aan de buitenmuur is ook mogelijk (evt. kan de 
reinigingsklep niet meer worden geopend, maar dat vormt bij bezetting door gierzwaluwen vaak geen probleem).
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton, galvanisch verzinkte bevestigingshoeken. 
Leveringsomvang: Wigvormige kast, inclusief bevestigingshoeken, schroeven en pluggen.
Kleuraanpassing: De kast wordt geleverd in natuurgrijs en kan indien nodig naar wens worden voorzien van een 
laag ademende muurverf.
Buitenafmetingen: B 68 x H 20 x D 30 cm. Broedruimte: 2 aparte broedkamers. 
Gewicht: ca. 14 kg (incl. bevestigingshoeken).
Bestelnr. 00 604/2

Binnenkant gebouw Buitenkant 
gebouw

Binnenkant gebouw

Buitenkant 
gebouw

Vormgeving invlieggat

	V Vormgeving 
invlieggat
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN

De SCHWEGLER gierzwaluwkap is bij uitstek geschikt voor het afdekken van holle ruimtes en wandnissen, om voor 
gierzwaluwen geschikte broedmogelijkheden te bieden. Nieuwe broedplekken kunnen met deze kap individueel en 
snel (ook achteraf of aan het einde van de bouwmaatregel) worden gecreëerd. Maar ook bij saneringen van oude 
gebouwen en aan historische muren en gebouwen wordt de kap graag en met succes toegepast.
Een bijzonderheid is de geïntegreerde invlieggatrozet. Het gehele invlieggat kan door 90° draaien ontgrendeld en de 
rozet helemaal weggenomen worden. Daardoor is een zeer eenvoudige controle en schoonmaken mogelijk.
Desgewenst leveren wij de kap ook zonder de afneembare rozet, alleen met langwerpig gat 70 x 30 mm.
Wij adviseren voor een snellere en succesvollere bezetting van deze verblijven het gebruik van de 'nestkom voor 
gierzwaluw' (bestelnr. 00 619/6, zie onder).
Aanbrenging: Probleemloos vastschroeven aan daksparren, met pluggen bevestigen bij holle ruimtes, muurnissen 
enz. Vier boorgaten l 5 mm zijn al aanwezig. De kap kan worden overgeverfd of bepleisterd.
Schoonmaken en controle: Afneembare invlieggatrozet met schoonmaakopening l  10 cm.
Materiaal: Plantaardig vezelbeton (100% 
asbestvrij) en SCHWEGLER houtbeton.
Afmetingen: Hoogte/breedte 20 cm, dikte 3 cm 
met rozet, plaat ca. 6 mm.
Invlieggat: ca. 70 x 30 mm.
Gewicht: ca. 0,6 kg.
Leveringsomvang: Kap, afneembare rozet.
Bestelnr. 00 618/9

Gierzwaluwnest nr. 18
Gierzwaluwkap

Nestkom voor gierzwaluw

» GIERZWALUWNEST nr. 18 Model Rögelein

Dit gierzwaluwnest heeft zich uitstekend bewezen als mooi gevormd en acceptatievriendelijk alternatief onder 
dakoverstekken. Het kan zowel aan de huismuur als boven het hoofd bijv. aan plafonds worden geschroefd.
Wij adviseren de hoekplank met muurverf te verven, maar de kom voor een betere temperatuurregeling en grip voor 
de gierzwaluw zo te laten als deze bij levering is. Door de hoekplank kunnen ook problematische montageplekken 
heel gemakkelijk worden voorbereid, omdat hier gemakkelijk in kan worden gezaagd, geboord en geschroefd. 
Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton, broedkom op hoekplank van formaldehydevrije, vochtbestendige 
spaanplaat.
Montageplekken: Zoals beschreven vanaf pagina 42. De hoekplank van hout is niet gedurende een langere 
periode bestand tegen regen. Het nest nr. 18 moet net als onze zwaluwnesthulpmiddelen altijd onder de dakoverstek 
beschut worden gemonteerd.
Schoonmaken: Zeer gemakkelijk, want het complete afzonderlijke
nest kan uit de hoekplank worden getrokken. Na het plaatsen
wordt het nest weer vergrendeld door gebogen spijkers.
Binnenafmetingen broedruimte: B 34 x H 14 x D 15 cm.
Buitenafmetingen: B 50 x H 19 x D 22 cm.
Gewicht: ca. 4,5 kg.
Leveringsomvang: Nestkast met houten hoekplank.
Bestelnr. 00 611/0

» GIERZWALUWKAP

	V Opbouw 	V Inbouw

» NESTKOM VOOR GIERZWALUW
De nestkom beperkt het heen en weer rollen van de eieren tot een minimum en voorkomt zo dat het broedsel eruit 
valt. Deze wordt graag en met succes in vele natuurlijke en kunstmatige nestplekken toegepast en wordt expliciet 
aangeraden door experts. Wordt ook vaak gebruikt bij wetenschappelijke ringprojecten.
Deze kan in voor gierzwaluwen toegankelijke dakluiken en dakruimtes, holle ruimtes onder daksparren, kerktorens, 
schietgaten e.d. ook als nestbasis worden geplaatst in een donker gedeelte dat niet te dicht bij het vlieggat ligt.
Voor gebruik in de volgende gierzwaluwnesthulpmiddelen: 1MF, nr. 14, nr. 15, nr. 16/16S, e.v.m.
Past niet in de kasten van het type nr. 17.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: B 13,5 x H 3,5 x D 20 cm.
Broedkom: binnen-l 9,5 cm. Gewicht: ca. 0,5 kg.
Bestelnr. 00 619/6 	V Broedende gierzwaluw

	V Nest nr. 18

	V Gierzwaluw bij nest nr. 18

	V Gierzwaluwkap

	V Nestkom

	V Illustratie 	V Installatievoorbeeld
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VOGELBESCHERMING AAN GEBOUWEN

» BASISSTEEN VOOR INMETSELEN VOOR 1MF-KAST MET AANVLIEGHELLING
Als de 1MF-kast in de huisgevel verzonken moet worden ingebouwd (inmetselen e.d.), dan wordt deze basissteen 
onder de 1MF-kast geplaatst. Deze maakt door zijn helling de toegang tot het achterste vleermuis-spleetverblijf 
mogelijk en dient ook als keutelgoot. 
Door de inbouw van de 1MF in combinatie met de basissteen zijn zeer onopvallende oplossingen, bijv. in gebouwen 
onder monumentenzorg, mogelijk.

Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton.
Aanbrenging: Bij het inmetselen vormt de basissteen de basis. Deze wordt eerst ingemetseld. Daarboven wordt 
dan de 1MF geplaatst en eveneens ingemetseld of ingegoten.
Gewicht: Basissteen ca. 13,5 kg + 1MF-kast ca. 24 kg.
Buitenafmetingen: Alleen basissteen: B 43 x H 25 x D 22,5 cm. 1MF-kast met basissteen: B 43 x H 70 x D 22,5 cm.
Leveringsomvang: Basissteen (zonder 1MF-kast).
Bestelnr. 00 616/5

	V 1MF-kast met basissteen

	V Inbouwvoorbeelden  

V

	V Basissteen voor 1MF

Door het uitgekiende principe kunnen in de 1MF-kast twee gierzwaluwparen apart van elkaar broeden en met 
succes voor kroost zorgen. Twee broedkamers met aparte ingangen zijn hiervoor aanwezig. Door de teruggezette 
achterste wand vinden aan de achterkant tussen de huismuur en de kast vleermuizen voldoende ruimte, om dit 
als verblijf of kraamkamer te gebruiken. De vormgeving, vorm en structuur van het achterste vleermuisgedeelte 
zijn zodanig dat deze voldoen aan de behoeften van aan gebouwen levende vleermuissoorten, zoals bijv. de 
dwergvleermuis. Door zijn zeer solide constructie kan de 1MF helemaal zonder problemen ook op zonnige, niet zo 
beschutte posities worden gebruikt.

Materiaal: Ademend SCHWEGLER houtbeton, Bevestigingsstrip verzinkt.
Ophanging: Een speciaal gevormde bevestigingsstrip wordt met drie schroeven/pluggen bevestigd op de 
desbetreffende ondergrond (bijv. huisgevel). De 1MF wordt met de twee, aan de achterkant van de kast 
geïntegreerde, metalen pennen in de bevestigingsstrip gehangen. 
Aanwijzing: Voor alternatief inmetselen is altijd de hieronder genoemde basissteen nodig.
Installatieplekken: Als nr. 17, zie pagina 42.
Schoonmaken: De twee broedkamers voor de gierzwaluwen kunnen heel gemakkelijk worden schoongemaakt, 
omdat de desbetreffende voorwand na losmaken van de borghaak helemaal kan worden weggenomen. Het 
achterste vleermuisgedeelte is onderhoudsvrij, omdat de uitwerpselen vrij naar beneden kunnen vallen.
Leveringsomvang: 1MF-kast, bevestigingsstrip.
Binnenafmetingen: Gierzwaluw-broedruimte H 17 x B 36 x D 16 cm. Vleermuis-nis B 35 x H 42 x D ca. 3,5 cm.
Buitenafmetingen: B 43 x H 46 x D 22,5 cm.
Gewicht: ca. 24 kg.
Bestelnr. 00 615/8

Gierzwaluw-/vleermuis-kast 1MF
Basissteen voor 1MF-kast

» GIERZWALUW-/VLEERMUISKAST 1MF

Aanzicht vanaf 
achterkant

	V Bevesti-
gingsstrip

	V Aanzicht vanaf 
voorkant

Installatievoorbeelden  

V
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Nest- en
inbouwstenenVOGEL-/VLEERMUISBESCHERMING AAN GEBOUWEN

» NEST- EN INBOUWSTENEN

Om vogels en vleermuizen direct aan woningen, huizen en bruggen te laten vestigen, produceert ons bedrijf sinds 
tientallen jaren nest- en inbouwstenen. Deze worden nagenoeg van hetzelfde materiaal vervaardigd als onze be-
proefde nestkasten van SCHWEGLER houtbeton. Het binnenste van de neststenen lijkt op een natuurlijk spechthol. 
Ze hebben daarom ook een ovale bodembak. De afmetingen van de neststenen komen overeen met die van gang-
bare metselstenen, zoals deze tegenwoordig bij het bouwen van huizen worden gebruikt (behalve type 27). Bij de 
afmetingen werd rekening gehouden met een voeg van één centimeter dik. Daardoor kunnen de neststenen in elke 
muur worden ingevoegd zonder dat een metselsteen hoeft te worden stuk gehakt. 
De nest- en inbouwsteen kan vlak met de gevel afsluiten, worden bepleisterd of met bakstenen worden bekleed, 
zodat alleen nog het desbetreffende vlieggatinzetstuk zichtbaar is. Nauwkeurige instructies worden meegeleverd. 
Schoonmaken is door de controle-openingen gemakkelijk mogelijk!

» Type 24
Bewoners: Kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- en kuifmees, gekraagde rood-
staart, boomklever, ring- en huismus.
Vlieggatopening: l 32 mm.
Afmetingen: B 18 x H 23,5 x D 18 cm.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht: ca. 7,3 kg.
Bestelnr. 00 710/0

» Type 25
Bewoners: Gierzwaluw.
Op slecht bereikbare hangplekken adviseren wij het vlieggatinzetstuk vast te zetten 
met silicone of een ander afdichtingsmiddel, om te voorkomen dat het eruit glijdt.
Vlieggatopening: 55 x 33 mm.
Afmetingen: B 26,5 x H 18 x D 22 cm.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht: ca. 8,8 kg.
Bestelnr. 00 720/9

» Type 25A
Dit model is gebaseerd op het bovengenoemde type 25, biedt een vergrote bin-
nenruimte bij een gereduceerde inbouwdiepte van slechts 15 cm.
Bewoners: Gierzwaluw. Op slecht bereikbare hangplekken adviseren wij het 
vlieggatinzetstuk vast te zetten met silicone of een ander afdichtingsmiddel, om 
te voorkomen dat het eruit glijdt.
Vlieggatopening: 55 x 33 mm.
Afmetingen: B 32 x H 18 x D 15 cm.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht: ca. 4,5 kg.
Bestelnr. 00 721/6

» Type 26
Bewoners: Halfholenbroeders zoals zwarte roodstaart, witte kwikstaart, 
grauwe vliegenvanger.
Vlieggatopening: 110 x 80 mm. Afmetingen: B 18 x H 19 x D 18 cm.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht: ca. 5,4 kg.
Bestelnr. 00 730/8

» Type 28 Steen voor kleine zoogdieren
Bewoners: kleine zoogdieren, spitsmuizen, muizen, een aantal hagedissen.
Opening: l 32 mm.
Afmeting: B 26 x H 18 x T 24 cm.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Gewicht: ca. 9 kg.
Bestelnr. 00 745/2

	V Achter een houten betimmering

	V Ter voorkoming van koudebruggen 
(isolatie op montageplaats)

	V Jonge zwarte roodstaart

	V Inbouwvoorbeeld
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   Voorbeeld 
kruidenspiraal   Voorbeeld 

Vrijstaande muur Bij de vijver 

NATUURMUURNestelementen voor de installatie
in steen en natuurlijke muren

Met het enorme verbruik aan landschap door onze civilisatie zijn niet 
alleen reservaten, maar ook onze tuinen en open vlaktes toevluchts- en 
terugtrekoorden voor de bedreigde flora en fauna geworden.
Met een Natuurmuur kan u in uw tuin een geweldige plek creeren fuur 
verschillende dieren en planten soorten!
Door de kombinatie van Schwegler producten en bepaalde beplanting 
onstaat er een aantrekkelijke en dynamische schuilplaats voor insecten, 
kleine zoogdieren , vogels , hagedissen. Ideal is een oriëntatie naar het 
Zuid-Oosten, ivm het zonlicht!
Geschikte natuurlijke stenen of betonblokken kunbt u vinden in de 
Bouwvakhandel. Met de elementen van Schwegler die u eenvoudig in een 
muur of kruidenspiraal kunt intergreren, waarbij u uw fantasie de vrijeloop 
kan laten gaan.
Natuurlijk kunt u naast onderstaande producten ook andere producten 
gebruiken in de muur!

» NISTELEMENTE VOOR INSTALLATIE IN STEEN EN NATUURLIJKE ONDERSTEUNING Voorbeeld

	V Voorbeeld: Droge muur met 9 inbouw-, nest- en observatiestenen (hommelnestkast, 
insectennestkast, mieren-/observatiesteen, insectennestwand, vogel- en 
insectendrinkbak e.v.m.)

❶ ❷

❸

❹

❺

❻

❼
❽❾

Inbouwmodule en losse artikelen voor Muren, Spiralen etc.
Uitvoerige beschrijvingen bij de desbetreffende artikelen in de catalogus.

❶  Steen voor kleine zoogdieren Type 28 (beschrijving zie pagina 48) 
geschikt voor kleine zoogdieren en hagedissen , plaats dicht bij de grond. 
Bestelnr. 00 745/2

❷  Halfholenneststeen Type 26 (beschrijving zie pagina 48) 
voor halfholenbroeders. Zo hoogmogelijk  aanbrengen. Deze kast zo hoog 
mogelijk of beschermd plaatsen in de muur ivm nest roof door katten, 
marters, e.a. nestrovers (Bestelnr. 00 704/9) of als alternatief op artike-
len ❼ Nis-, mussenbroederkast terugvallen (pagina 50). 
Bestelnr. 00 730/8 

❸   Hommelnestkasten bovengronds (beschrijving zie pagina 60) 
Bestelnr. 00 350/8

❹  Mieren-observatiesteen (beschrijving zie pagina 66) 
Bestelnr. 00 378/2

❺  Vogel- en insectendrinkbak (beschrijving zie pagina 64) 
Bestelnr. 00 492/5

❻  Spinnenraam (beschrijving zie pagina 66) 
Bestelnr. 00 379/9

❿

Uitrustingssuggestie kruidenspiraal
» 1 st. hommelnestkast (bovengronds) Bestelnr. 00 350/8
» 1 st. mieren-/observatiesteen Bestelnr. 00 378/2
» 1 st. vogel- en insectendrinkbak Bestelnr. 00 492/5
» 1 st. Spinnenraam Bestelnr. 00 379/9
» 1 st. steen voor kleine zoogdieren Bestelnr. 00 745/2
» 1 st. nisbroederkast Bestelnr. 00 704/9
» 1 st. insectennestwand van leem/riet Bestelnr. 00 371/3
» 1 st. slaapbuis voor oorwurmen Bestelnr. 00 380/5
Voorstel voor ca. 2,5 m2-kruidenspiraal, ook los verkrijgbaar

Uitrustingssuggestie muur
» 1 st. hommelnestkast (bovengronds) Bestelnr. 00 350/8
» 1 st. mieren-/observatiesteen Bestelnr. 00 378/2
» 1 st. vogel- en insectendrinkbak Bestelnr. 00 492/5
» 1 st. Spinnenraam Bestelnr. 00 379/9
» 1 st. insectennestkast (f) Bestelnr. 00 376/8
» 1 st. steen voor kleine zoogdieren (f) Bestelnr. 00 745/2
» 1 st. nisbroederkast (f) Bestelnr. 00 704/9
» 1 st. insectennestwand van leem/riet (f) Bestelnr. 00 371/3
» 1 st. halfholenneststeen (f) Bestelnr. 00 730/8
Voorstel voor ca. 2 m2-Muur, ook los verkrijgbaar.

(f) Kleur: De elementen worden in natuurgrijs geleverd. Op speciale wens 
ook leverbaar in okergeel.
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NATUURMUUR Nestelementen voor de installatie
in steen en natuurlijke muren

❼
❽❾

❿

» NIS-, MUSSENBROEDERKAST Inbouwmodule

» INSECTENNESTWAND KLEI/RIET Inbouwmodule

Inbouwmodule voor half- en nisbroeders. Door de constructie met het dubbele 
invlieggat van deze kast komt de in de broedruimte geïntegreerde bescher-
ming tegen kleine roofdieren volledig tot zijn recht. Dit kasttype is ekster-, 
katten-, marter- en gaaienbestendig, want de vogels bouwen door het bin-
nendringende licht altijd in het achterste deel van het broedruimte-inzetstuk 
hun nest. Een ander voordeel van het broedruimte-inzetstuk is dat de ouders 
vanuit de voorruimte de jonge dieren goed kunnen verzorgen. Met broedruim-
te-inzetstuk en riet voor bekleding van de zijkanten in de muurwand. 
Bewoners: Zwarte en gekraagde roodstaart, roodborstje, winterkoninkje,
ring- en huismus.
Kleur: Kast natuurgrijs/ruw.
Buitenafmetingen: B 20 x H 20 x D 30 cm.
Broedruimte: B 15 x D 21 cm.
Vlieggatopening: 30 x 50 mm.
Materiaal: Nestkast van SCHWEGLER houtbeton, broedruimte-inzetstuk van hout.
Gewicht: ca. 5,6 kg.
Bestelnr. 00 704/9

Insectennestwand voor solitaire insecten. In een kast van warmte-absorberend SCHWEGLER houtbeton zijn 
nestmogelijkheden van leem en riet geplaatst. De solide constructie beperkt temperatuurschommelingen tot 
een minimum en is uiterst ademend. Door het grote aantal verschillende nestdiameters en -materialen wordt dit 
nesthulpmiddel heel graag geaccepteerd. Aanbrengen op zeer zonnige plekken.
Kleur: Kast natuurgrijs/ruw.
Afmetingen: B 20 x H 30 x D 15 cm.
Gewicht: ca. 7,5 kg. 
Bestelnr. 00 371/3

❼

❽

» INSECTENNESTWAND RIET Inbouwmodule

In een kast van warmte-absorberend SCHWEGLER houtbeton zijn nestbuisjes van natuurlijk riet geplaatst. Ons 
riet is afkomstig uit gecontroleerde, Europese gebieden zonder roofbouw en insecticide. De solide constructie 
beperkt temperatuurschommelingen tot een minimum en is uiterst ademend.
Materiaal: Riet met weerbestendige kast van houtbeton.
Kleur: Kast natuurgrijs/ruw.
Afmetingen: Kast B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
Gewicht: ca. 7,1 kg.
Bestelnr. 00 369/0

❾

» INSECTENKAST OM TE BEWONDEREN Inbouwmodule

Voorwand afneembaar als bij insectennestkast op pagina 62, aanbrengen op zeer zonnige plekken.
Kleur: Kast natuurgrijs/ruw.
Afmetingen: B 20 x H 30 x D 15 cm.
Gewicht: ca. 6,7 kg.
Bestelnr. 00 376/8

❿
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Gierzwaluw etics-inbouwkast  1A
Vleermuis-gewelfsteen 1GS VOGEL-/VLEERMUISBESCHERMING A. GEBOUWEN

» VLEERMUIS-GEWELFSTEEN 1GS
Het bijzondere materiaal van de 1GS biedt de ondergronds overwinterende vleer-muizen de favoriete vochtige 
schuilplaats, omdat dit het in de omgeving aanwezige vocht opneemt en daardoor zorgt voor de geschikte klimatolo-
gische omstandigheden.

Gebruik als winterverblijf: De 1GS is bij montage op tegen vorst beschutte plekken uitstekend geschikt voor de 
vestiging van een groter aantal dieren. De binnenhoogte en de inhoud werden zeer nauwkeurig afgestemd op de 
hoge eisen van overwinterende vleermuizen. Zij geven bij de overwintering de voorkeur aan buik- en rugcontact met 
de hangplek. De inwendige vormgeving van de gewelfsteen 1GS met variabele doorsneden en nissen is uitstekend 
aangepast aan dit gedrag.
Gebruik als zomerverblijf: De 1GS kan ook uitstekend als zomerverblijf worden gebruikt. 
Bij open waterdoorgangen en onder bruggen slapen vaak solitaire mannetjes van de franjestaart en ook kleine 
groepen watervleermuizen. De gewelfsteen 1GS biedt hen en andere vleermuissoorten een optimale schuilplaats 
voor overdag.
Aanbrenging: Bevestiging m.b.v. verstelbare, roestvrije bevestigingshoeken aan bijv. plafonds, muren en zelfs aan 
ronde tunneldoorsneden. Het directe contact met muur of plafond bevordert de opname van het aanwezige vocht en 
versnelt zo de bezetting door vleermuizen. De inbouw van de gewelfsteen 1GS op plekken die vrij zijn van storingen en 
waar geen trek heerst, evenals een vochtig omgevingsklimaat garanderen het succes van de beschermingsmaatregel.
Materiaal: Isolerend en tevens vochtopnemend speciaal lichtbeton.
Bevestiging: Met de meegeleverde, traploos verstelbare bevestigingshoeken (corrosiebestendig).
Controle en schoonmaken: Zeer eenvoudige controle van onderaf met een 
zaklamp. Schoonmaken is niet noodzakelijk (zelfreinigend).
Buitenafmetingen: B 43 (excl. hoekijzers telkens + 7,5 cm) x H 20 x D 20 cm.
Binnenruimte: Spleten 25 – 50 mm, horizontaal en verticaal variërend. 5 
spleettypes en -groottes, oriëntatiestralen voor een snellere acceptatie.
Gewicht: ca. 10 kg.
Leveringsomvang: Gewelfsteen, bevestigingshoek
Bestelnr. 00 770/4

	V Montagevoorbeeld aan muur

	V Voorbeeld met verstelbare beugel

» GIERZWALUW ETICS-INBOUWKAST 1A
Ontwikkeld in samenwerking met de BUND Duitsland. De zeer lichte nestkast is uitstekend geschikt voor integratie 
in thermische buitengevelisolatiesystemen (ETICS) bij buitenmuren van gebouwen. Door de uitstekende aanvlieg-
ring kan de kast zeer eenvoudig in het pleisterwerk worden geïntegreerd, zodat na voltooiing alleen het invlieggat 
zichtbaar blijft. Dit maakt door zijn bijzondere structuur een veilig aanvliegen van de dieren mogelijk, ook bij gladde 
geveloppervlakken. Geschikt voor montage aan buitengevels van allerlei soorten gebouwen. De kast kan met 
vlieggat links en rechts worden gemonteerd. Er werd bewust afgezien van een schoonmaakopening, omdat dit bij 
bezetting door gierzwaluwen niet absoluut noodzakelijk is.
Aanbrenging: Onder (in buurt van) het dak vanaf 5 m hoogte en hoger aan van wind en regen afgekeerde zijde. 
Let bij montage op vrije aan- en afvliegmogelijkheden onder het vlieggat. De groepering van meerdere kasten wordt 
door het koloniegedrag van de gierzwaluw ten zeerste aangeraden. 
Bewoners: Gierzwaluw.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton. 
Buitenafmetingen: B 34 x H 13,5 x D 15 cm (+ 1,7 cm voor invlieggatring).
Gewicht: ca. 2,7 kg.
Leveringsomvang: ETICS-inbouwkast
Bestelnr. 00 729/2

	V Inbouw onder pleisterwerk, alleen 
de invlieggatring blijft zichtbaar

	V Hangnissen

	V Praktijk voorbeeld 
(foto: © Carsten Kallasch)

	V Inbouwvoorbeeld 
(doorsnede)

Pleisterwerk max. 17 mm

Isolatie min. 15 cm

Metselwerk

	V Inbouw onder pleisterwerk
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VLEERMUISBESCHERMING AAN GEBOUWEN Vleermuis-muurschaal 2FE
Vleermuis-inlaatkap 1FE

» VLEERMUIS-INLAATKAP 1FE

	V 1FE zonder achterwand

	V Inbouw in isolatie

	V Mogelijke bevestigings-
variant met schroef

Volledig onderhoudsvrij element voor inbouw in en aanbouw op gevels van allerlei 
soorten gebouwen. Door de open achterkant hebben vleermuizen toegang tot be-
staande verblijven, bijv. in holle ruimtes van gebouwen. Vleermuizen zijn zeer stand-
plaatstrouw en hun overleven kan door het behoud van de bestaande kwartieren 
worden gegarandeerd. De 1FE is zeer goed geschikt bij renovaties, gevelreparaties 
en isolatiemaatregelen, ook bijv. bij oudere bouwwerken of historische gebouwen. 
Het inbouwen van meerdere elementen wordt aangeraden.
Aanbrenging: De geringe diepte van slechts 8 cm maakt eenvoudig inbouwen in 
bijv. isolatielagen van de buitengevel mogelijk. Indien nodig kan het bovendien met 
twee schroeven worden bevestigd.
Indien gewenst kan de kap worden bepleisterd, overgeverfd of bekleed, zodat alleen 
het invlieggat van buitenaf zichtbaar blijft. Natuurlijk is de 1FE ook geschikt bij 
nieuwbouw voor het creëren van nieuwe vleermuisverblijven.
Aanbrengingshoogte: Vanaf 3 m en hoger. Let op vrije aan- en afvliegmogelijkheid.
Bewoners: Gebouwbewonende vleermuissoorten.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton. Buitenafmetingen: B 30 x H 30 x D 8 cm.
Gewicht: ca. 5,1 kg. Leveringsomvang: Inlaatkap zonder bevestigingsmateriaal.
Bestelnr. 00 747/6

» OPTIONELE ACHTERWAND PASSEND BIJ 1FE
Indien geen toegang tot bestaande vleermuisverblijven nodig is of een 
gesloten eenheid gewenst is, kan de 1FE met een extra achterwand 
worden uitgerust. Deze bestaat uit hetzelfde beproefde houtbetonmateriaal 
als de 1FE zelf. Bovendien is een hangplank van natuurlijk hout opgezet, 
om een geschikt spleetverblijf binnenin te creëren. 
De montage is ongecompliceerd: De 1FE wordt op de achterwand 
gezet en beide samen met slechts 2 schroeven en pluggen bevestigd 
of samen ingemetseld.
Totale afmetingen: 1FE met achterwand: B 30 x H 30 x D 10 cm.
Gewicht: ca. 2,9 kg excl. 1FE.
Bestelnr. 00 748/3 Achterwand bij 1FE

	V Optionele achter-
wand bij 1FE

	V Doorsnede: 1FE met 
achterwand

De vleermuis-muurschaal 2FE kan als zomerschuilplaats net zo efficiënt worden gebruikt als als schuilplaats in een 
winterverblijf (bijv. vorstbestendige, vochtige ruimte in kelders, bunkers, mijngangen enz.). In de zomer hangen o.a. 
dwerg-, baard- en mopsvleermuizen in deze schuilplaats voor overdag. In de winter gebruiken alle zogenoemde ho-
lenoverwinteraars deze muurschaal als slaapplek. Door de aan de binnenkant voorgevormde, verschillende hangdiep-
tes verschijnt gewoonlijk een zeer grote soortendiversiteit. De 2FE is een zeer effectieve, eenvoudige en voordelige 
oplossing om de spleetbewonende vleermuissoorten een mogelijke schuilplaats aan te bieden.

» VLEERMUIS-MUURSCHAAL 2FE

Materiaal: Ademend, duurzaam SCHWEGLER houtbeton.
Aanbrenging: Eenvoudige aanbrenging met twee schroeven aan de muur 
(hout, steen, beton, enz.). Bij een ongelijkmatige ondergrond is het aan te 
raden ter voorkoming van trek en licht de drie contactranden met de muur af 
te dichten (bijv. met silicone, acryl, afdichtingsband).
Geschikte plekken: Als zomerverblijf is de zuid- of oostzijde van een ge-
bouw aan te raden. Bij overwinteringsverblijven vindt het aanbrengen plaats 
in vorstbestendige, ondergrondse gewelven en bouwwerken. Dit verblijf kan 
eveneens worden gebruikt op zolders, in koude ruimtes of in dakdrempels.

Kleuraanpassing: De 2FE wordt natuurgrijs, zonder coating geleverd. 
Voor buiten wordt verven met een ademende muurverf aangeraden.
Schoonmaken en controle: Onderhoudsvrij verblijf, omdat de uitwerpse-
len naar beneden toe eruit vallen. Bezettingscontrole met behulp van een 
zaklamp is van onderaf mogelijk.
Buitenafmetingen: B 25 x H 30 x D 3 tot 5 cm.
Gewicht: ca. 2,5 kg per stuk.
Leveringsomvang: Muurschaal verpakt per 2 stuks in doos.
Bestelnr.: 00 737/7

	V Aan muur	V Bruine grootoorvleermuizen 	V Doorsnedetekening 	V Aan gewelf 	V Voorbeeld
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» VLEERMUIS-WANDSYSTEEM 3FE met gedefinieerde warmtegeleidingscoëfficiënt | DBP

Het 3FE wandsysteem is bedoeld voor gebouwbewonende vleermuizen 
(o.a. dwergvleermuis, laatvlieger, mopsvleermuis of franjestaart, enz.). Door 
het modulair en flexibel opgebouwde concept worden veel van de typische 
speciale oplossingen bij een niet geheel optimale gevelvormgeving met één 
standaard-oplossing afgedekt, bijv. doorgangsmogelijkheid naar bestaande 
verblijven, geringe beschikbare inbouwdiepte, vermijden van warmtebrug-
gen ondanks geringe inbouwdiepte, vereiste afdruiprand bij waterstroming 
op de gevel, e.v.m. Op deze manier worden de plannings- en inbouwmoeite 
en de logistiek aanmerkelijk geoptimaliseerd. Het 3FE wandsysteem kan 
worden gecombineerd in verschillende uitbreidingsniveaus: 

» BOVENSCHAAL/BASISELEMENT 3FE
De bovenschaal (zie afb. 1, 2, 3) is het eigenlijke spleetverblijf en is open aan 
de achterkant. Binnenin zijn twee gedeelde en naar boven smaller wordende 
hangzones gevormd. Daaronder bevindt zich een dieper hanggedeelte. De bin-
nenkant is voorzien van een speciaal geoptimaliseerde oppervlaktestructuur. 
De bovenschaal kan direct op de gevel worden geschroefd (zie afb. 2A). Het 
geveloppervlak (bijv. pleisterwerk) vormt dan de achterwand van het verblijf. 
Het afdichten van het contactpunt met bijv. acryl is aan te raden. Overwegend 
wordt de bovenschaal echter in de gevel ingelaten (bijv. inplakken, inmetselen). 
Er kan dan over het oppervlak van de 3FE heen worden bepleisterd of dit kan 
bijv. bij schoon metselwerk onbepleisterd blijven. Door de open achterkant is 
de bovenschaal bij uitstek geschikt om reeds bestaande verblijven te behouden 
en de toegang ervan, bijv. bij isolatiemaatregelen, bouwtechnisch correct uit te 
voeren (zie afb. 2B0. De bovenschaal kan als optie worden gecombineerd met de 
geïsoleerde achterwand en/of het aanvliegopzetstuk (beschrijving zie rechts).
Aanbrenging: Vanaf 3 – 5 m en hoger. 
Buitenafmetingen: B 25 x H 40 x D 5 cm.
Kleur/oppervlak: Betongrijs, onbehandeld.
Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton. Gewicht: ca. 3,6 kg.
Vleermuisverblijf 3FE Bestelnr. 00 790/2
(bovenschaal zonder achterwand, zonder aanvliegopzetstuk)

» GEÏSOLEERDE ACHTERWAND 3FE (OPTIE)
Met behulp van de 3FE achterwand (zie afb. 1, 2, 3, 4) wordt een in zich geslo-
ten verblijf gecreëerd waarvan de achterzijde naar het gebouw toe helemaal 
geïsoleerd is (30 mm hardschuim, warmtegeleidingscoëfficiënt λ = 0,034 W/
mK; achterwand totaal ca. 5 cm verbinding met λempir ≈ 0,05 W/mK). Het 
oppervlak van de achterwand is uitgerust met een speciale groefstructuur die 
een veilige houvast met goed lichaamscontact mogelijk maakt. Bij gebruik van 
de achterwand is een doorgang naar bestaande verblijven niet meer mogelijk.
Buitenafmetingen met bovenschaal: B 25 x H 40 x D 10 cm.
Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton.
Gewicht: ca. 2,7 kg.
Achterwand bij 3FE Bestelnr. 00 791/9
(zonder bovenschaal, aanvliegopzetstuk, schroeven) 

» SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSSET 3FE (OPTIE)
De bovenschaal en achterwand (bestelnr. 00790/2 en 00791/9) worden zonder 
bevestigingsmateriaal geleverd. Geschikt voor 3FE met en zonder achterwand. 
Bevat telkens 2 schroeven van edelstaal en universele pluggen.
Schroevenset 3FE Bestelnr. 00 793/3

» AANVLIEGOPZETSTUK 3FE (OPTIE)
Het aanvliegopzetstuk wordt indien nodig buiten op de bovenschaal bevestigd 
met de meegeleverde schroeven. Dit biedt afhankelijk van inbouwvariant 
verschillende functies (zie afb. 1, 3, 4). De 3 cm dikke voorbouw maakt een 
extra isolatie van het verblijf mogelijk (zie afb. 3D). Daardoor kan een jaar- of 
overwinteringsverblijf worden gecreëerd. De extra isolatielaag naar buiten 
toe biedt de vleermuizen (in Midden-Europa) een vorstvrije hangzone in de 
binnenruimte. Tevens wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gehele 
verblijf extra verbeterd. Door een uitstekend aanvliegopzetstuk is het mogelijk 
een druiprand of een uitgebreide weerbescherming te 
creëren (zie afb. 3C). Daarbij wordt het binnendringen 
van over de gevel lopend water en/of slagregen in het 
verblijf bemoeilijkt.
Buitenafmetingen alleen opzetstuk:
B 25 x H 7,7 x D 3 cm.
Buitenafmetingen met bovenschaal: 
B 25 x H 40 x D 13 cm.
Kleur/oppervlak: Betongrijs, onbehandeld.
Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton.
Gewicht: ca. 0,5 kg.
Aanvliegopzetstuk bij 3FE Bestelnr. 00 792/6
(zonder bovenschaal, zonder achterwand)

❶  metselwerk, beton                                                  
❷ pleisterwerk
❸  bovenschaal 3FE
❹ achterwand met isolatie
❺  gereedstaand verblijf

❶  metselwerk, beton
❷ pleisterwerk
❸  bovenschaal 3FE
❹  achterwand met isolatie
❺ gevelisolatie
❻  aanvliegopzetstuk

	V Afb. 4: Doorsnede 3FE

 Afb. 2: Inbouwvarianten 3FE
opbouw en inbouw

 Afb. 3: Inbouwvarianten 3FE
met aanvliegopzetstuk

optioneel aanvliegopzetstuk

bovenschaal (basiselement)

optionele achterwand

	V Afb. 1

❶ ❷

❸

❹

❺

❶ ❷

❸

❹

❶ ❷

❸

❹ ❹

❻ ❻

❶ ❶❷ ❷

❸ ❸

❺
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Binnenkant: De binnenruimte is uitgevoerd in verschillende oppervlakstructuren in verschillende hangdieptes. Dit heeft 
niet alleen klimatologische voordelen, maar helpt ook de soorten een voor hen geschikte hangplek te vinden.
Buitenkant: Het trechtervormige aanvlieggedeelte biedt met zijn trapjes de dieren goede vastklampmogelijkheden en 
versnelt daarmee de acceptatie, bijv. ook voor onervaren jongen. Voor standplaatsen die aan weer en wind zijn blootge-
steld, heeft het model 2WI aan de voorkant een in hoogte naar ca. 23 cm vernauwde invliegopening om het binnendringen 
van water tot een minimum te beperken, voor het overige hebben de modellen 1WI en 2WI dezelfde constructie. Het 
ééndelige verblijf wordt zonder verflaag geleverd. Gewoonlijk wordt de 1WI/2WI vlak of 'ingebouwd' in de buitengevel 
ingelaten, maar kan indien nodig met een gangbare, ademende muurverf in kleur worden aangepast.
Achterkant: De 1WI is aan de achterkant open en af fabriek afgedekt met een netgaas, om de dieren ook bij gladde 
ondergronden houvast te geven. Bij inbouw in de gevel moet er bouwtechnisch op worden gelet dat vocht in het interieur 
kan optreden. Bij inbouw aan zijden van het gebouw die sterk aan regen zijn blootgesteld, adviseren wij het gebruik van 
de optionele achterwand (bestelnr. 778/0). Daardoor wordt het binnendringen van vocht in de gebouwisolatie/metselwerk 
tot een minimum beperkt. Zie voor meer informatie het aparte informatieblad, vraag dit indien nodig aan.Achterzijde: de 
1WI is aan de achterzijde open en met een net afgedekt, om de drieren ook bij gladde ondergronden grip te geven. 
Aanbrenging: Gewoonlijk wordt de 1WI vlak in de buitengevel of in een externe isolatie onder het buitenpleisterwerk 
ingelaten. Deze kan daarbij door vier schroeven aan het gebouw worden vastgezet. Het noodzakelijke bevestigingsmateri-
aal wordt meegeleverd. Als enige blijft dan nog de ingangstrechter voor de dieren na de inbouw zichtbaar. 
Materiaal: Weerbestendig en ademend lichtbeton. Totale afmetingen: B 34,5 x H 54,5 x D 9,5 cm.
Gewicht: ca. 15 kg. Leveringsomvang: Nesthulpmiddel (zonder achterwand), schroeven en pluggen.
Bestelnr. 00 766/7

ACCESSOIRES  » Optionele achterwand voor de vleermuisverblijven 1WI / 2WI
(passend bij artikelnr. 00 766/7 en 00 776/6)
De ca. 5 mm dikke achterwand wordt in de fabriek aan de achterkant op de 1WI geplakt. Op deze manier ontstaat een 
in zich gesloten verblijf. De totale diepte (1WI inclusief achterwand) verandert slechts gering naar ongeveer 10 cm.
Materiaal: Plantaardig vezelbeton Gewicht: Achterwand ca. 1,6 kg.
Bestelnr. 00 778/0

Vleermuis-winterverblijf 1WI
Vleermuis-winterverblijf 2WI

» VLEERMUIS-WINTERVERBLIJF 1WI Jaarverblijf voor inbouw in muren

	V Inbouwvoorbeeld Aan achterzijde 
open zonder achterwand

» VLEERMUIS-WINTERVERBLIJF 2WI met verkleinde invliegopening | Jaarverblijf voor inbouw in muren

	V Montage in bakstenen muur

Speciaal voor standplaatsen die aan weer en wind zijn blootgesteld, heeft het model 2WI 
aan de voorkant een (in hoogte naar ca. 23 cm) vernauwde invliegopening om het binnen-
dringen van water tot een minimum te beperken. Voor het overige hebben de modellen 
1WI en 2WI dezelfde constructie. Beschrijving en aanbrengen zie model 1WI.
Bij inbouw in de gevel moet er bouwtechnisch op worden gelet dat vocht in het interieur 
kan optreden. Bij inbouw aan zijden van het gebouw die sterk aan regen zijn blootgesteld, 
adviseren wij het gebruik van de optionele achterwand (bestelnr. 778/0). Daardoor wordt 
het binnendringen van vocht in de gebouwisolatie/metselwerk tot een minimum beperkt. 
Zie voor meer informatie het aparte informatieblad, vraag dit indien nodig aan.

Materiaal: Weerbestendig en ademend lichtbeton.
Totale afmetingen: B 34,5 x H 54,5 x D 9,5 cm. Gewicht: ca. 15 kg.
Leveringsomvang: Nesthulpmiddel (zonder achterwand), schroeven en pluggen.
Bestelnr. 00 776/6

	V 2WI met optionele achterwand  
(Bestelnr. 00 778/0)

	V 1WI met optionele achter-
wand  (Bestelnr. 00 778/0)

	V Montagevoorbeeld inbouw onder de 
daknok
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De koker is ontworpen als vleermuis-zomerverblijf voor inmetselen in 
buitenmuren van gebouwen. Door de geringe diepte van 12,5 cm is deze ook 
zeer goed geschikt voor inbouw in de isolatie. Bij het buisprincipe werd rekening 
gehouden met de karakteristieke gedragsbehoeften van gebouwbewonende 
vleermuissoorten. Een duurzame houten wand aan de binnenkant zorgt ervoor 
dat de dieren zich aan de houtkant of aan de tegenoverliggende wand (van 
ademend houtbeton) kunnen vastklampen. Deze gevelbuis is onderhoudsvrij, 
omdat de uitwerpselen via de speciale keutelgoot langzaam naar beneden 
kunnen vallen.

Aanbrenging: Inbouw in gevels (inmetselen of bepleisteren), 
in beton ( zoals o.a. in brugconstructies) evenals achteraf bij 
renovatiewerkzaamheden onder houten betimmeringen enz.  
Materiaal: zeer open, ademend SCHWEGLER houtbeton.
Kleuraanpassing: 1FR wordt geleverd in 
'natuurgrijs'. Verven met gangbare, ademende 
muurverf is op elk moment mogelijk. 
Overige: Als vleermuizen binnenin het gebouw moeten 
kunnen komen, dan adviseren wij het model 2FR.
Vlieggatopening: B 15 x H 9 x D 2 cm.
Buitenafmetingen: B 20 x H 47,5 x D 12,5 cm.
Gewicht: ca. 9,8 kg. Leveringsomvang: Gevelbuis 1FR.
Bestelnr. 00 750/6

Vleermuiskoker 1FR
Vleermuiskoker 2FR

» VLEERMUISKOKER 1FR voor inbouw in muren

	V In gevel

	V Doorsnedetekening

De vleermuiskoker 2FR is een gewijzigde uitvoering van het bovengenoem-
de type 1FR. Hiermee kunnen door zijdelings aaneenrijgen van meerdere 
elementen grote verblijven van willekeurige grootte worden gecreëerd. 
Door voorbereide toegangsmogelijkheden aan de zijkanten van de elemen-
ten worden de afzonderlijke elementen van de 2FR met elkaar verbonden. 
Met drie verschillende soorten spleten per element en het geïntegreerde 
gangsysteem als toegang tot bestaande gebouwverblijven. Als bijzonder-
heid is een optionele doorgang aan de achterkant van het element voorzien. 
Wij adviseren ten minste 3 elementen per 
verblijf met elkaar te verbinden.

Materiaal: zeer open, ademend SCHWEGLER 
houtbeton.
Vlieggatopening: B 15 x H 9 x D 2 cm.
Buitenafmetingen: B 20 x H 47,5 x D 12,5 cm.
Gewicht: ca. 9,8 kg.
Leveringsomvang: 1x gevelbuis 2FR.
Bestelnr. 00 755/1

	V Inbouw – alleen 
invlieggat zichtbaar

» VLEERMUISKOKER (KOPPELBAAR) 2FR voor inbouw in muren

	V Inbouwvoorbeeld 	V Tweekleurige vleermuis

	V Inbouwvoorbeeld: drie ele-
menten van de gevelbuis 2FR

	V Inbouwvoorbeeld met 
vier elementen 2FR 
verbonden tot groot 
verblijf

Element 2FR
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» UNIVERSEEL VLEERMUIS-ZOMERVERBLIJF 1FTH met hangplekken met de juiste temperatuur 
van geribbeld multiplex

Universeel vleermuisverblijf 1FTH

	V Afb. 2

	V Afb. 3 	V Afb. 4 	V Afb. 5

	V Afb. 1

Bevestigings-
beugel

De in Duitsland en Nederland levende vleermuissoorten ge-
bruiken in de zomer een groot aantal verschillende verblijfsty-
pes. Bosvleermuizen brengen hun jongen groot in boomholtes 
of spleten. Gebouwbewonende vleermuizen gebruiken bij 
gebouwen nissen en scheuren of ruime zolders.
Elke vleermuissoort is zo sterk gespecialiseerd dat deze niet 
elke schuilplaats kan gebruiken. Daarom zijn vleermuizen zeer 
verblijfstrouw en keren elk jaar naar hun schuilplaats terug. 
Echter onder andere weersveranderingen met temperatuur-
schommelingen en soortspecifieke jaarcycli leiden tot frequent 
wisselen van verblijven. Observaties bij vrouwtjeskolonies 
laten zien dat zelfs moeders met hun jongen binnen enkele 
dagen meerdere keren van verblijfplaats kunnen wisselen.
Dit leidt tot een grote behoefte aan geschikte verblijven, 
omdat één enkele vrouwtjeskolonie in een zomer talrijke 
verblijven gebruikt.Daardoor bestaat zowel in de bebouwde 
ruimte als in bossen regelmatig een gebrek aan geschikte 
vleermuisverblijven.

SCHWEGLER heeft voor de efficiënte vleermuisbescherming zijn programma 
uitgebreid en het universeel te gebruiken paar- en kraam- vleermuisverblijf 
1FTH ontwikkeld, dat zowel in het bos als aan gebouwen kan worden aan-
gebracht. Op basis van de nieuwste ervaringen en actuele resultaten van 
het vleermuisonderzoek werd een vleermuisverblijf met binnenruimtes in 
diverse geometrische vormen ontworpen. Dit verblijf integreert vijf verblijf-
kamers met verschillende eigenschappen (zie afb. 1 + 2). De hangplekken 
verschillen niet alleen ruimtelijk, maar hebben ook verschillende klimaten. 
De kleinste vleermuissoorten zoals (kleine) dwerg- en baardvleermuizen 
vinden hun ideale schuilplaats in de conisch toelopende spleten van het 
voorste gedeelte. Grotere soorten als laatvlieger en rosse vleermuis vinden 
in de ruime gedeeltes ideale zomer- en baltsverblijven.
Verschillende kamers zijn met elkaar verbonden, zodat een hangplekwissel 
binnen het verblijf mogelijk is. Door de open achterwand is het mogelijk, 
om indien nodig een toegang naar het binnenste van het gebouw te maken. 
De belangrijkste noviteit van het verblijf is de nieuw ontwikkelde ventilatie. 
Deze garandeert de beste temperatuurregeling, zowel voor solitaire dieren 
als voor grotere groepen.
Het bijzondere materiaal van het universele zomerverblijf 1FTH werd 
optimaal afgestemd op de behoeften van de vleermuizen. Zo is het in staat 
overtollig vocht op te slaan en bij droogheid weer af te geven. In het verblijf 
1FTH ontstaat daardoor een permanent gelijkmatig microklimaat.
Een aaneenrijging van meerdere verblijven van het type 1FTH is mogelijk 
door een uit te drukken uitsparing aan de zijkant (afb. 5).

» Aanbrenging aan gebouwen: Aanbrenging met de meegeleverde 
bevestigingsbeugel (afb. 1) aan gebouwgevels en bouwwerken, bijv. brug-
gen over water of dalen, evenals binnenin gebouwen, bijv. zolders. Ook in 
combinatie met andere vleermuiskasten.
Bewoners: Laatvlieger, dwergvleermuis e. a.
» Aanbrenging in het bos: Vermindert in jonge bossen, herbebossingen 
en parken het gebrek aan geschikte boomholen en -spleten. Daarvoor wordt 
de 1FTH bijv. aan hoogzitten of aan paalwanden (afb. 3 + 4) gemonteerd.
Bewoners: Bosbewonende vleermuissoorten zoals bruine grootoorvleer-
muis, ruige dwergvleermuis, baardvleermuis, rosse vleermuis e. a.

Hanghoogte: Ten minste 3 m. De speciaal gevormde bevestigingsbeugel 
wordt met schroeven aan de desbetreffende ondergrond bevestigd en de 
1FTH wordt daaraan opgehangen.
Materiaal: Weerbestendig en ademend SCHWEGLER houtbeton.
Interieur: Geribbeld SCHWEGLER houtbeton en onbehandeld geribbeld 
multiplex. Ophanging verzinkt.
Schoonmaken en controle: Zelfreinigend. Schoonmaken is niet noodza-
kelijk. Eenvoudige controle van onderaf met zaklamp of spiegel mogelijk. 
Het universele verblijf 1FTH kan niet worden geopend.
Buitenafmetingen: B 50 x H 70 x D 19,5 cm. Gewicht: ca. 25 kg.
Leveringsomvang: Verblijf, bevestigingsstrip, schroeven, pluggen.
Bestelnr. 00 767/4 Kleur lichtgrijs
Bestelnr. 00 768/1 Kleur zwart
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» UNIVERSEEL VLEERMUIS-ZOMERVERBLIJF 2FTH

Universeel vleermuis-zomerverblijf 2FTH
Basissteen voor verzonken inbouw

De ervaringen met ons beproefde universele zomerverblijf 1FTH hebben laten zien dat bij bepaalde bouwplannen 
houtvrije hangwanden bij een groot verblijf gunstig kunnen zijn. Dat kan bijv. liggen aan vergunningseisen van de 
opdrachtgever, planner of brandpreventie, maar ook afhankelijk zijn van de locatie zelf. Er is gebleken dat dit soort 
verblijf ook in ondergrondse kelders en bunkercomplexen wordt gebruikt, waar men door de hoge vochtigheid niet 
graag hout wil gebruiken. Tevens kunnen ook de eisen of gewoontes van de dieren aan een koelere of vochtigere 
hangplek de keuze van dit type raadzaam maken.
Bovendien biedt dit model een alternatief uiterlijk van de hangwanden, wat uit plantechnisch oogpunt bij 
afzonderlijke projecten handig kan zijn. Voor het overige komt de 2FTH in verregaande mate overeen met het 
model 1FTH op pagina 56.

» Aanbrenging in het bos: Vermindert in jonge bossen, herbebossingen en parken het gebrek aan geschikte 
boomholen en -spleten. Daarvoor wordt de 2FTH bijv. aan hoogzitten of aan paalwanden gemonteerd.
Bewoners: Bosbewonende vleermuizensoorten zoals bruine grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
baardvleermuis, rosse vleermuis e.a.

» Aanbrenging aan gebouwen: Aanbrenging met de meegeleverde bevestigingsbeugel, aan gebouwgevels 
en bouwwerken, bijv. bruggen over water of dalen, evenals binnenin gebouwen, bijv. zolders, kelders. Ook in 
combinatie met andere vleermuiskasten zeer goed geschikt.
Bewoners: Gebouwbewonende vleermuissoorten, o.a. laatvlieger, dwergvleermuis en franjestaart.

Hanghoogte: Ten minste 3 m. De speciaal gevormde bevestigingsbeugel wordt met drie schroeven aan de 
desbetreffende ondergrond bevestigd en de 2FTH wordt daarin gehangen.
Materiaal: Weerbestendig en ademend SCHWEGLER-lichtbeton. Aan binnenkant gestructureerde hangwanden 
van SCHWEGLER-lichtbeton, achterkant SCHWEGLER-houtbeton met geribbelde hangstructuur, ophangdelen 
staal verzinkt.
Schoonmaken en controle: Zelfreinigend. Schoonmaken is niet noodzakelijk. Eenvoudige controle van onderaf 
met zaklamp of spiegel mogelijk. Het universele verblijf 2FTH kan niet worden geopend.
Buitenafmetingen: B 50 x H 70 x D 19,5 cm. Gewicht: ca. 25,4 kg. Kleur: lichtgrijs, desgewenst in zwart 
leverbaar. Leveringsomvang: Verblijf, bevestigingsstrip, schroeven, pluggen.
Bestelnr. 00 772/8

» BASISSTEEN VOOR VERZONKEN INBOUW 1FTH / 2FTH
Met deze invliegsteen bestaat de mogelijkheid om de 1FTH en 2FTH direct in het metselwerk of de isolatie te 
integreren. Door de basissteen onder het verblijf is toch de toegang tot alle verblijfkamers mogelijk. Door de keutelgoot 
drogen uitwerpselen gewoonlijk uit, voordat deze eruit vallen. Op deze manier wordt een vervuiling van de gevel in 
verregaande mate vermeden. Bij het inmetselen wordt deze basissteen onder de 1FTH/2FTH gezet.
Voor integratie in het thermische buitengevelisolatiesysteem kan het verblijf
1FTH/2FTH met de bevestigingsbeugel aan de muur worden bevestigd en de
basissteen op de isolatie gezet of ingeplakt of ingemetseld worden. Door de
inbouw van de 1FTH/2FTH in combinatie met de basissteen zijn zeer
onopvallende oplossingen, bijv. in gebouwen onder monumentenzorg
of bijzonder vormgegeven gevels, mogelijk.
Materiaal: SCHWEGLER-lichtbeton.
Buitenafmetingen: Alleen basissteen: ca. B 50 x H 36 x D 19,5 cm.
1FTH/2FTH met basissteen: ca. B 50 x H 90 x D 19,5 cm.
Gewicht: Basissteen ca. 9 kg. Kleur: lichtgrijs.
Basissteen Bestelnr. 00 769/8

Als optie voor extra muurbevestiging is een bevestigingshoekset verkrijgbaar. 
Wordt bijv. gebruik bij thermische isolaties om het FTH-verblijf met basissteen op 
de betonmuur/het metselwerk te bevestigen en vervolgens het ETICS-systeem 
aan te brengen. Bevestigingshoekset niet mogelijk bij rijvorming (afb. 1).
Leveringsomvang: 2 st. hoeken, schroeven, universele pluggen.
Bevestigingshoekset Bestelnr. 00 773/5

	V Afb. 1: Montagevoorbeeld 
FTH 4-groep

	V Basissteen

	V Basissteen met 
1FTH/2FTH gemonteerd

met hangplekken met de juiste temperatuur 
van SCHWEGLER-lichtbeton

Bevestigingshoekset
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VLEERMUISBESCHERMING AAN GEBOUWEN Vleermuis-zomerverblijf 1FQ

» VLEERMUIS-ZOMERGEVELVERBLIJF 1FQ Voor montage op buitenmuren

	V  Montage voorbeeld

	V Afb. 2 	V Afb. 3 	V Afb. 4	V Afb. 1

De accommodatie bestaat uit twee delen en is gesloten door middel 
van twee schroeven. Dus de complete inrichting, toegankelijk 
via het afneembare frontpaneel, indien nodig. Zie figuur 1. is de 
toegangsmorglijkheid voor de dieren aan de onderzijde. De Vleermuis-
zomergevelverblijf 1FQ is absoluut onderhoudsvrij door deze opening, 
aangezien de uitwerpselen naar beneden kan vallen.
De vleermuizen hebben bepaalde zoekopdracht gewoonten en residentiële 
vorderingen die in aanmerking werden door vele jaren ervaring in het 
product hier genomen en verwerkt. Aan de voorzijde van buitenaf wordt 
opgeruwd, zodat de dieren daar kunnen landen en zeker aanhaken, zie 
Figuur 2. De verzonken, ruimten versnelde acceptatie zelfs voor onervaren 
jonge dieren.

Montage: Door vier meegeleverde schroeven, incl. Ankers. Zie figuur 1. Het 
aanbrengen kan aan alle soorten gebouwen, of gebouwd in beton, steen of 
hout design, zijn eenvoudig te monteren, zie afbeelding 4. Het verblijf wordt 
ook gebruikt op zolders of in de historische gebouwen binnen.
Wij raden u aan back – to building – bij hout met siliconen aan te smeren 
(zie figuur 3). Alle metalen onderdelen waarmee de dieren in contact komen, 
zijn van roestvrij materiaal.

Montagehoogte: Is identiek aan de vleermuiskasten op bomen. Dus 
ongeveer een hoogte van 3 m.Zorg voor vrijs aan en afvleg mogelijkheid
de voorwand is bij de productie met verf uitgevoerd.
Aan de achterzijde niet, om een beter contact met de muur en de 
uiteindelijke opname in een gevel. Op elk moment, door het gebruik van 
luchtdoorlatende lak, deze woning optisch worden aangepast aan de 
individuele achtergrond.
Binnenkant: In het verblijf is aan de achterkant een speciale 
oppervlaktestructuur ingewerkt.  Dit heeft niet alleen klimatologische 
voordelen, maar als ophoping voor dieren van groot voordeel. De voorste 
Quartier – binnen – bestaat uit een speciale, grove poriën coating die 
bovendien klimatologische factoren compenseert
Van bijzonder belang zijn drie uitgebreide ophopingsplaatsen/gebieden 
met de verschillende eigenschappen zoals helderheid, temperatuur, tractie, 
 terugwijkende hoek, kolommen, enz., Met het oog op een groot aantal 
soorten te bedienen, zie Afb.. 2
Spleetbreedtes Binnenkant: Van 1,5 tot 3,5 cm.
Buitenafmetingen: B 35 x H 60 x D 9 cm.
Gewicht: ca. 15,8 kg.
Leveringsomvang: Verblijf, bevestigingsstrip, schroeven, pluggen.
Bestelnr. 00 760/5

In deze kast vindt gevelbewonende 
vleermuizen een huis aan de 
optimale manier om een kolonie of 
een nest te maken.

	V Rosse vleermuis
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VLEERMUISBESCHERMING AAN GEBOUWENVleermuis-winterverblijf 1WQ

» VLEERMUIS-WINTERVERBLIJF 1WQ Volledige jaar Quarter voor montage op buitenmuren

Vleermuis-winterverblijven voor aanbrengen op en inbouwen in 
gevels. SCHWEGLER winterverblijven 1WQ en WI (zie beneden en 
pagina 54) zijn door hun speciale isolatie zowel in de winter als in de zomer 
geschikt als leefomgeving voor gebouwbewonende vleermuissoorten.
De verblijven zijn door het gepatenteerde dubbelwandsysteem geschikt voor 
de winter. Dit systeem wordt sinds jaren met zeer veel succes toegepast 
in onze vleermuis-overwinteringskast 1FW tegen de vorst. In combinatie 
met het gebruikte isolatiemateriaal is een uitstekend isolerend vermogen 
met tevens een goed ademend vermogen gedurende tientallen jaren 
gewaarborgd. Ze zijn zelfreinigend en zodoende onderhoudsvrij. Deze 
verblijven voor het hele jaar door zijn ontworpen voor een betrouwbare 
kolonie- en kraamkamervorming in de zomer evenals voor een veilige 
winterslaap van de dieren.

Aanbrenging: Aan gevels, telkens vanaf 3 m en hoger.
Let op vrije aan- en afvliegmogelijkheid.
Typische gebouwbewonende vleermuissoorten zijn o.a. 
dwergvleermuizen, laatvliegers of tweekleurige vleermuizen.

Voor eenvoudige hantering kan de 1WQ voor montage in twee delen uit elkaar worden gehaald. Het onderstuk 
wordt op de gevel geschroefd en vervolgens afgesloten met het bovenstuk (met het vleermuissilhouet). Daardoor 
zijn de montageschroeven later niet meer zichtbaar.
Bewoners: Typische gebouwbewonende Vleermuizen zijn o.a.: Dwerg-, Groot vleugel-, tweekleurrigevleermuizen zo 
ook bij voorkomende soorten in plaatsingsgebied ook Rosse-, of Bechstein vleermuis
Binnenkant: De binnenruimte is uitgevoerd in verschillende oppervlakstructuren in verschillende hangdieptes. 
Dit heeft niet alleen klimatologische voordelen, maar helpt ook de afzonderlijke soorten een voor hen geschikte 
hangplek te vinden.
Buitenkant: De bovenkant van het tweedelige verblijf is voorzien van een zichtbaar vleermuissilhouet. Daaronder 
bevindt zich het gestructureerde aanvlieggedeelte, dat de dieren goede mogelijkheden voor vastklampen biedt. 
Het grote trapvormige toegangsgedeelte versnelt de acceptatie, bijv. ook voor onervaren jongen. De 1WQ wordt 
geleverd met een weerbestendige lichtgrijze coating. Indien nodig kan het verblijf met een gangbare, ademende 
muurverf bijv. qua kleur aan de ondergrond worden aangepast.
Kleur en keuraanpassingen: De 1WQ wordt geleverd met een weerbestendige lichtgrijze coating. Eventueel kan 
worden afgestemd op de kleur substraat met een commercieel verkrijgbaar ademende buitenverf z. B. Gebruik alleen 
ademend gevel kleur, omdat anders de functie van de kast kan worden beperkt.
Materiaal: Weerbestendig en ademend lichtgewicht beton met een innovatief design , waardoor meer dan 
tientallen jaren van succesvolle behoud kan worden bediend. Alle metalen onderdelen waarmee de dieren in contact 
komen, zijn van roestvrij materiaal.
Onderhoud: Zelfreinigend en zodoende volledig onderhoudsvrij. 
Ophanging: vanaf 3.5 m hoogte ophangen Letop voor vrije aan en afvlieg mogelijkheden
Totale afmetingen: B 38,5 x H 58 x D 12 cm. 
Gewicht: ca. 22 kg.
Leveringsomvang: Vleermuisverblijf, schroeven en pluggen.
Bestelnr. 00 765/0

	V 3 stuks 1WQ in groep gemonteerd
  Als alternatief als winter-
verblijf voor vlakke inbouw in 
de gevel, is ons artikel 1WI op 
pagina 54 geschikt.
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INSECTENBESCHERMING Hommelnestkast bovengronds
Hommelnestkast ondergronds

Alle in Midden-Europa voorkomende hommelsoorten zijn meerdere of 
mindere mate sterk bedreigd in hun voortbestaan. Alleen in Duitsland zijn 
van de 29 voorkomende hommelsoorten al 10 soorten regionaal verdwenen. 
Niet alleen vanwege de zeldzaamheid, maar ook voor het directe nut in de 
groente- en fruitteelt en het belang voor onze cultuurgewassen zijn gerichte 
beschermingsmaatregelen absoluut noodzakelijk. Dit kan beginnen met 
het beschikbaar stellen van SCHWEGLER hommelnestkasten en worden 
uitgebreid met de aanbouw en verzorging van soortspecifieke drachtgewas-
sen zoals bijvoorbeeld wilgenkatjes, wikke en fruit.
Juiste hommels zijn onvervangbaar vanwege hun bijzondere eigenschap-
pen. De hommelsoorten met een korte roltong vliegen bij lage temperaturen 

o.a. tussen + 5°C en –5°C. Tevens maken de hommels met een korte roltong 
in het vroege voorjaar voor de honing- en wilde bijen de eerst weg vrij naar 
de nectar door de nectarhoudende kroonbuis bij sommige bloemen aan te 
bijten. Hommels dragen, vooral de hommelkoninginnen, per dracht vier keer 
zoveel pollen naar binnen als honing- en wilde bijen; tevens gebeurt dit 
aanzienlijk sneller.

Hommelsoorten met lange roltong zijn: bos-, tuin-, akker-, gras-, Lim-
burgse-, veld-, donkere tuin-, gele-, zand- en heidehommel.
Hommelsoorten met korte roltong zijn: bijv. grote en kleine aardhom-
mel, steen-, weide- en boomhommel of de bombus mesomelas.

» HOMMELNESTKASTEN DBP

» BOVENGRONDS, DBP
Plaatsingslocatie: Particuliere tuinen, tuinbouwbedrijven, fruitboom-
gaarden, parken, enz. Is bij uitstek geschikt voor het observeren van de 
ontwikkelingsfasen van het hommelvolk, omdat het deksel op elk moment 
kan worden geopend. 
Kast dient voor zelfstandige bezetting. Het inzetten van de hommelkoningin
wordt bij de levering nauwkeurig beschreven.
Materiaal: Duurzaam SCHWEGLER houtbeton.
Kleur: Olijfgroen.
Complete levering met bekledingswol, strooisel voor één seizoen.
Jaarlijkse vervangingsset kan altijd apart bij ons worden besteld (bestel-
nr. 00 352/2). Deze bestaat uit een inloopbuis, bekledingswol en strooisel. 
Bij bestelling wordt een uitgebreide gebruiksdocumentatie
met beschrijving meegeleverd.
Afmetingen: B 38 x H 38 x D 54 cm.
Gewicht: ca. 18,5 kg.
Bestelnr. 00 350/8

	V Hommelnestkast bovengronds 	V Hommelnest 	V Hommelnestkast ondergronds 	V Bij inbouw

» ONDERGRONDS, DBP
Inbouwplek: Deze hommelnestkast wordt in de grond ingegraven en door 
de hommelkoningin zelfstandig bezet. Door zijn ondergrondse inbouwwijze 
is deze relatief beschermd tegen vernietiging of verstoring en kan daarom 
ook buiten tuinen, op openbare terreinen helemaal onopvallend worden 
toegepast. 
Materiaal: Duurzaam SCHWEGLER houtbeton.
Levering compleet met vochtafstotende nestwol. Jaarlijkse vervan-
gingsset (vochtafstotende nestwol) kan altijd bij ons worden nabesteld 
(bestelnr. 00 356/0).
Bij bestelling wordt een uitgebreide gebruiksdocumentatie meegeleverd.
Afmetingen: B 41 x H 22 x D 36 cm.
Gewicht: ca. 11,5 kg.
Bestelnr. 00 355/3
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INSECTENBESCHERMINGHoornaar startkast
Hoornaarkast

» HOORNAAR STARTKAST DBP

De hoornaarkast van ons beproefde SCHWEGLER houtbeton heeft ten opzichte van hoornaarkasten van hout grote 
voordelen:

 » Betere vormgeving van de binnenruimte, waaraan de dieren bij hun acceptatie de voorkeur geven; 
acceptatievriendelijker.

 » Door de grote weerbestendigheid is de houdbaarheid ten opzichte van hout aanzienlijk langer.
 » Zeer gunstig microklimaat door het beproefde en duurzame SCHWEGLER houtbetonmateriaal. Houtbeton trekt in 

de loop der tijd niet krom, zodat het microklimaat in de kast niet wordt verstoord door trek. Daarbij kan eveneens 
geen licht binnenin de kast komen.

 » Zeer goed geschikt voor zelfstandige vestiging en voor verplaatsingsacties.

Aanbrenging: De hoornaarkast kan langs open plekken in het bos, bosranden, windworpvlakten, kale vlakten, parken 
enz. vooral aan loofbomen worden aangebracht. De ophangplek moet indien mogelijk niet te zeer opvallen, om eventuele 
storingen niet te provoceren. Het directe luchtruim, in- en afvlieggedeelte, op kasthoogte moet vrij van takken zijn. Als 
meerdere nestkasten worden aangebracht, dan moet de afstand tussen de nestkasten ten minste 100 meter bedragen, 
omdat anders regelrechte territoriumgevechten tussen de verschillende hoornaarvolkeren worden uitgevochten.
Ophanghoogte: Ten minste 4 m.
Schoonmaken: Telkens vanaf april van het erop volgende jaar. Laat het oude 
nest gedurende de winter met rust, omdat daarin zeer graag 'nuttige insecten' 
overwinteren, zoals gaasvliegen, grote kortschildkevers enz.
Bezetting: Vanaf mei tot nazomer. Preciezere gebruikshandleiding wordt meegeleverd.
Kleur: Olijfgroen.
Leveringsomvang: Nestkast, verzinkte ophangbeugel
en aluminium spijker.

Als optie kan de 1FFH met twee ophangblokjes 
worden aangebracht.
Optionele ophangblokjes Bestelnr. 00 199/3
Bevat 1 blokje + 3 aluminium spijkers. U heeft voor de ophanging twee blokjes nodig.

	V Nestbeginn

	V Praktijkvoorbeeld

» HOORNAARKAST DBP

Vooral in de tijd van het bouwen van het nest, kunnen ongunstige factoren, zoals het slechte weer, gebrek aan voed-
sel of een gebrek aan geschikte nestplaatsen, de jonge hoornaar koningin kan dan in deze kast een droog en veilige 
plek vinden, terwijl ze ondertussen een goede nestplaats kan vinden.
De Schwegler Hoornaarstart kast kan hier helpen! Op basis van de nieuwste ontwillelingen in de Hoornaarbescher-
ming bieden wij de ideale klimatologische en ruimtelijke plek voor het jonge volk. De unike en gepatenteerde in-
vliegopening minimaliseerd vreemd gebruik van o.a. vogels, vleermuizen en zoogdieren. De Schwegler Hoornaarstart 
kast is voor de start van nestbouw en als schuilplaats voor de kleine of late Wespen-, of hoornaar volk geschikt. Bij 
een gunstige groei van het volk volgt bij een bepaalde grote van het volk een verplaatsing naar een grotere kast. We 
bevelden dan onze Schwegler Hoornaarkasten aan (Best.nr. 00 360/7). normaal gezien is het altjd aan te bevelen om 
de starterskast in combinatie met de Schwegler Hoornnaarkast op te hangen.

Ophanging: Minimaal 1,5 m hoog op een zonnige en rustige plek waar niet veel mensen komen, de afstand tot de 
grotere Hoornaarkasten zal liggen tussen de 10 en 50 mtr.
Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton. Ophangbeugel staal, verzinkt.
Leveringsomvang: Starterkast, ophangbeugel en aluminium spijker.

Gewicht: ca. 3,9 kg.
Afmetingen: B 16 x H 35 x D 17 cm.
Invliegopening: l 16 mm.
Bestelnr. 00 361/4

Hoornaarbescherming: De hoornaar is sinds begin 1987 vanwege de algemene achteruitgang, maar ook vanwege hun 'nut' wettelijk beschermd. Intussen is 
aangetoond dat de hoornaar alleen voor absolute zelfverdediging aanvallen, d.w.z. wanneer er direct op wordt gejaagd.  De steek is niet gevaarlijker dan een 
bijensteek. In Europa leven slechts twee hoornaarsoorten. Deze behoren samen met de kleine wespensoorten tot de familie van de plooiwespen. Deze op hun 
beurt, zoals bijvoorbeeld ook de familie van de bijen, behoren tot de grote orde van vliesvleugeligen.
De hoornaar voeden zichzelf weliswaar met nectar, fruit- en plantensappen, maar hun nakomelingen voeren zij met levend gevangen insecten en larven (dierlijk 
eiwit). Hiervoor vangen zij ook grote weerbare insecten en vervullen zo belangrijke regulerende taken in het soortenbestel van de natuur. Als dit interactiesys-
teem wordt verstoord, dan neemt de waarschijnlijkheid van een massale vermeerdering van voor de mens lastige insectensoorten, zoals bijv. de schorskever, toe. 
Wist u dat een sterk hoornaar volk tot een halve kilo insecten (paardenvliegen, muggen, rupsen, wespen, enz.) per dag aan zijn jongen voert?

Materiaal: SCHWEGLER-houtbeton. 
Ophangbeugel staal, verzinkt.
Gewicht: ca. 14,5 kg.
Buitenafmetingen: 
B 28 x H 60 x D 25 cm.
Bestelnr. 00 360/7
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INSECTENBESCHERMING Insectennestkast

Soortenbescherming en natuurbelevenis in één! In deze SCHWEGLER natuurbeschermingsproducten vinden 
'nuttige insecten' zoals solitaire bijen, sluipwespen, mieren, spinnen en kleine levende wezens een onderkomen. 
Het fantastische eraan is dat iedereen zijn 'beschermelingen' direct kan beleven en de desbetreffende levenscyclus 
kan ervaren. 

Deze nesthulpmiddelen garanderen u ontspannende observaties, wetenswaardige ervaringen, hetzij in de tuin of deels ook op het balkon. De directe 
belevenissen en de kennis over de schoonheden van deze groepen dieren vormen de basis voor een respectvolle omgang met de natuur. Deze nest-
hulpmiddelen zijn niet alleen bij uitstek geschikt voor kleuterscholen, scholen enz., maar net zo goed voor elke particuliere tuin. Door de geïntegreerde 
bijzonderheden van deze unieke nesthulpmiddelen is verstoring van de nestplek bij de observatie uiterst minimaal. Zorg er echter voor dat de nestplekken 
steeds weer goed worden gesloten. Alle soorten zijn helemaal ongevaarlijk. Deze verblijven voor het hele jaar door mogen niet worden weggenomen of 
schoongemaakt.

» INSECTENNESTHULPMIDDELEN voor solitair levende insecten

De meeste soorten vliesvleugeligen die in holtes nestelen, boren niet zelf. 
Zij betrekken liever reeds aanwezige boorgangen, waarin zij hun broedcel-
len bouwen. Deze boorgangen worden gemaakt door bepaalde kevers als zij 
door het materiaal vreten. De ecologische en landbouwkundige betekenis 
van deze insectengroep is aanzienlijk, omdat zij de bestanden van andere 
'schadelijke insecten' reguleren. Bovendien spelen zij als bestuivers een be-
langrijke rol in onze natuurhuishouding. Omdat in ons op- resp. uitgeruimde 
landschap natuurlijke nestplekken ontbreken, zou het voor elke natuurlief-
hebber vanzelfsprekend moeten zijn om insectennesthulpmiddelen op te 
hangen. Voor het aanbrengen van deze hulpmiddelen zijn er geen vaste 
regels, maar er moet op worden gelet dat de plek zonnig en tegen wind en 
regen beschut is. 
Plaatsingslocatie: Prieeltjes, pergola's, muren, tuinen en zelfs balkons tot 
de derde of vierde verdieping. Nesthulpmiddelen moeten ook in de winter 
buiten blijven, omdat de insecten in de gaten anders voortijdig uit het nest 
kruipen en het niet overleven. 

Bewoners: Vliesvleugeligen zoals wilde bijen, graaf-, plooi- en wegwespen.
Bezettingssucces: Welk type nesthulpmiddel het beste bevlogen of bezet 
wordt, verschilt naargelang landschap en begroeiing ervan. Omdat er op 
onze breedtegraden bijna 600 soorten wilde bijen zijn, stellen deze allemaal 
verschillende microklimatologische eisen aan hun leefomgeving. 
Er ontstaan verschillende bezettingsdichtheden bij de diverse insectennest-
hulpmiddelen, hetzij bij hout, leem, riet of houtbeton. Globale bezettings-
percentages kunnen niet worden gegeven. Onze verschillende insectennest-
hulpmiddelen moeten opgehangen en zo geprobeerd worden. 

Belangrijk! Alle soorten zijn zeer vredelievend en helemaal ongevaarlijk
voor mensen en huisdieren!

Verblijven zijn onderhoudsvrij. Niet schoonmaken.

» INSECTENNESTKAST voor solitair levende insecten | DBP

Dit verblijf is net als de andere SCHWEGLER insectennesthulpmiddelen 
bedoeld voor bovengenoemde bewoners. Het bijzondere eraan is dat u met 
deze insectennestkast voor de eerste keer het tot nu toe verborgen leven en 
de ontwikkelingen van onze solitair levende bijensoorten en sluipwespen 
zogezegd 'live' kunt meemaken. U krijgt een 'toegang tot een tot nu toe 
gesloten huis'; een uiterst interessant, maar tot nu toe onbekend gebied.
Omdat de broedgangen van transparant materiaal zijn en de voorwand 
afneembaar is, kunt u bijvoorbeeld het afzetten van de eitjes en de ontwik-
keling van de larven tot en met het afsluiten van de broedkamers direct 
meemaken.

Bewoners en ophangplek: Zie boven. Let op een zeer zonnige locatie!
Materiaal: Behuizing: SCHWEGLER houtbeton met weerbestendige 
voorwand van hout. Interieur: doorzichtige nestbuisjes met verschillende 
diameters. Speciaal voor obeservatie! Als zuiver insectenverblijf adviseren 
wij de artikelen op pagina 63 en 64.
Buitenafmetingen: B 21 x H 33 x D 15 cm.
Gewicht: ca. 9,2 kg.
Bestelnr. 00 373/7

Nestbuisjes kunnen als vervangend 
artikel indien nodig worden nabesteld.

Als voorbeeld ziet u een schemati-
sche doorsnede van de opbouw van 
een broedbuis voor metselbijen:

Broedcel met ei 
op stuifmeel-
brood

Broedcel met 
vretende larve

Broedcel met 
cocon; openge-
sneden

A: lege cel
B: broedcel
C: larve

D: nestafsluiting
E: scheidingswand
F: stuifmeelbrood

	V Observatievoorbeeld

Voor 
biologische onge-
diertebestrijding 

en bestuiving!
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INSECTENBESCHERMING

 » INSECTENNESTHOUT

 » INSECTENNESTBLOK

 » INSECTENNESTWAND

 » INSECTENNESTRIET

Insectennesthulpmiddelen

In een kast van warmte-absorberend SCHWEGLER houtbeton zijn 
nestmogelijkheden van leem en riet geplaatst. 
De solide constructie beperkt temperatuurschommelingen tot een minimum 
en is uiterst ademend. Door het grote aantal verschillende nestdiameters en 
-materialen wordt dit nesthulpmiddel heel graag geaccepteerd.
Levering incl. verzinkte metalen beugel.

Materiaal: Leem + riet met weerbestendige kast van houtbeton.
Buitenafmetingen: Kast B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
Gewicht: 7,6 kg.
Bestelnr. 00 377/5

In een kast van warmte-absorberend SCHWEGLER houtbeton zijn 
nestbuisjes van natuurlijk riet geplaatst. Ons riet is afkomstig uit 
gecontroleerde, Europese gebieden zonder roofbouw en insecticide.
De solide constructie beperkt temperatuurschommelingen tot een minimum 
en is uiterst ademend.
Levering incl. verzinkte metalen beugel.

Materiaal: Riet met weerbestendige kast van houtbeton.
Buitenafmetingen: Kast B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
Gewicht: 5 kg.
Bestelnr. 00 374/4

Insectennesthulpmiddel van speciaal SCHWEGLER houtbeton dat
temperatuurregelend en ademend is.
Levering incl. verzinkte metalen beugel.

Materiaal: Weerbestendig SCHWEGLER houtbeton.
Buitenafmetingen: Kast B 14,5 x H 27 x D 8,5 cm.
Gewicht: 3,7 kg.
Bestelnr. 00 375/1

Klassiek insectennesthulpmiddel van inheems hardhout. Levering incl. verzinkte 
metalen beugel. Omdat het een product is van massief hout, kan kraken 
niet worden voorkomen.

Materiaal: Hardhout, gedurende meerdere jaren gerijpt inheems beukenhout.
Buitenafmetingen: Kast B 11,5 x H 24 x D 9 cm.
Niet vrij ophangen. Beschut ophangen onder een dakoverstek e.d. is noodzakelijk.
Gewicht: 1,8 kg.
Bestelnr. 00 370/6
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INSECTENBESCHERMING

» VOGEL- EN INSECTENDRINKBAK
Deze vogel- en insectendrinkbak is door zijn bijzondere vorm met geïnte-
greerd trapje optimaal voor het opnemen van vocht door beide groepen 
dieren. De rode kleur trekt hommels, vlinders enz. aan.
Vogels hebben altijd een grote behoefte aan water. Ze hebben water nodig 
voor het opnemen van vloeistof en om te badderen. Om deze reden mag een 
vogeldrinkbak niet in de tuin ontbreken.
Artikel is niet winterhard. In de wintermaanden binnen bewaren of om-
draaien, zodat er geen water, sneeuw, ijs in kan worden verzameld en zo tot 
schade kan leiden.
Materiaal: SCHWEGLER-lichtbeton. Afmeting: l 50 x 10 cm.
Waterinhoud: 3,5 liter. Gewicht: ca. 13,5 kg.
Bestelnr. 00 492/5

Insectencombinatiekast
Vogel- en insectendrinkbak

» INSECTENCOMBINATIEKAST DBP

Bewoners: Gaasvliegen, oorwurmen, lieveheersbeestjes, tot 200 soorten 
wilde bijen, roofwantsen, roofvliegen, franjevleugeligen, solitaire wespen-
soorten evenals incidenteel vlinders.
Plaatsingslocatie: Van wind en regen afgekeerde zijde (zuidoost), zonnig 
tot halfschaduw. Particuliere tuinen, fruit- en tuinbouw evenals parken.
Door de in de insectencombinatiekast aanwezige 'nuttige insecten' wordt in 
cultuurgewassen of sierplantengezelschappen 60-90% van de 'schadelijke 
insectenstand' vernietigd. Dit blijkt uit langetermijnonderzoeken. Zo worden 
bijv. bladluizen, rupsen van het koolwitje, rupsen van de kooluil, larven van 
bladwespen, rupsen van de spanner enz. sterk verminderd.
Materiaal: Behuizing: SCHWEGLER houtbeton, natuurlijke nestmaterialen. 
Metalen opzetframe, op bezetting afgestemde houten poten.
Afmetingen: B 65 x H 50 x D 40 cm.
Plaatsingshoogte: ca. 1 m.
Gewicht: ca. 50 kg.
Een nauwkeurige gebruiks- en beschrijvingsdocumentatie wordt bij de 
bestelling meegeleverd.
Bestelnr. 00 386/7

Onze SCHWEGER insectencombinatiekast, met het daarin aanwezige raat- of 
lamellensysteem, vormt een behuizingsaanbod (rekwisietenaanbod) voor 
onze nuttige insecten. Deze diersoorten hebben belangrijke regule-
rings- en bestuivingstaken in onze natuur.
Met de insectencombinatiekast, ook promotor voor nuttige insecten 
genoemd, kunt u een ca. 4 – 5 are grote tuin gifvrij houden!
(4 – 5 are komt overeen met 400 – 500 m2).
Schade in een tuin of een landschap is meestal te zien aan het feit dat bepaalde 
planten ziek worden, afsterven of zich niet goed kunnen ontwikkelen, bijv. door 
schadelijke insecten. Hier helpen uit eigen beweging alleen de natuurlijke vijan-
den die ook in onze insectencombinatiekast een overlevensgarantie aantreffen.
De opbouw met verschillende materialen van het raatsysteem heeft een 
aantrekkende werking op de dieren en stelt meerdere 'nuttige' insectensoor-
ten in staat om daarin schuil- en ook overwinteringsmogelijkheden aan te 
treffen. De kast stelt de bewoners bovendien in staat relatief onafhankelijk 
van elkaar te bestaan. Tevens is overleven bij ongunstige levensomstandig-
heden mogelijk. De meeste dieren vliegen ofwel naar de behuizing om erin 
te kruipen of dieren die niet kunnen vliegen, lopen via de speciaal gevormde 
houten poten de insectencombinatiekast naar binnen.

	V Losse onderdelen insectencombinatiekast	V Losse onderdelen (overzicht)

5 delen (Waben)

Houtbetonblok

Riet
kleinklok

Gaas

Raamwerk

Houtenstandaard

basisunit

houtblok

Gaas

Gaas
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INSECTENBESCHERMINGGaasvliegenverblijf
Oorwurm-slaapbuis

» GAASVLIEGENVERBLIJF Wettelijk beschermd model gedeponeerd

Het 'nuttige insect' de gaasvlieg, ook bekend onder de naam goudoogje, is 
een natuurlijke vijand van de bladluis en de mijt. 
De larven ervan eten kleine insectensoorten, zogenoemde 'schadelijke 
insecten'. Binnen hun ontwikkelingsfase die ongeveer twee weken duurt, 
kunnen ze 400 tot 500 bladluizen verdelgen. Omdat ze als volgroeide dieren 
overwinteren, hebben gaasvliegen van medio september tot in het voorjaar 
een beschermend overwinteringsverblijf nodig.

Ons SCHWEGLER gaasvliegenverblijf is een gunstige en veilige overwinte-
ringsplek en biedt ook optimale bescherming tegen hun natuurlijke vijanden.

Ophangplek: Het gaasvliegenverblijf wordt met het daarin meegeleverde 
tarwestro aangebracht aan een stang, paal of alleenstaande hoogstam-
boom, waarbij de voorkant met lamellen van de wind afgekeerd moet zijn.
Ophangperiode: Vanaf medio september geplaatst aan de rand van dor-
pen, in velden, weiden of op braakland, kan worden gerekend op een zeer 
hoge bezetting met gaasvliegen. Na de eerste vorst kan het verblijf in de 
tuin of in het plantsoen worden gehaald en in de buurt van sierstruiken en 
fruitbomen worden geplaatst.
Ophanging: Altijd het hele jaar door buiten. Onderhoudsvrij verblijf; 
schoonmaken is niet nodig.

Ophanghoogte: 1,5 tot 2,0 m.
Kleur: Rood. De gaasvliegen geven de voorkeur aan deze roodachtige kleur, 
doordat zij een 
andere kleurherkenning hebben dan wij mensen. Daarom werd deze nogal 
opvallende kleur gekozen.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Afmetingen: B 28,5 x H 30,5 x D 30 cm.
Gewicht: ca. 8 kg.
Leveringsomvang: Gaasvliegenverblijf, ophangbeugel en aluminium 
spijker.
Bestelnr. 00 385/0

» OORWURM-SLAAPBUIS

De oorwurm is een insect dat met voorliefde bladluizen, spinmijten, larven en eieren van insecten 
evenals kleine dieren eet die door mensen als 'schadelijke insecten' worden beschouwd. Voor de 
bladluisbestrijding is hij voor de tuinliefhebber zeer nuttig. Oorwurmen zijn 's nachts actief en bevolken 
overdag met honderden tegelijk de slaapbuis.

Plaatsing: Schuif de buis over een afgezaagde takstomp. Eén oorwurm-slaapbuis moet op een scha-
duwplek in de buurt van de grond, hoogte ca. 5 tot 10 cm, worden aangebracht. Verdeel de resterende 
slaapbuizen in de struik of boom. Daarbij moet erop worden gelet dat de plek niet te zonnig is. Schuif 
bij groenteperken slaapbuizen over een kort stokje. Ongeveer 3 tot 5 cm boven de grond. De onder-
houdsvrije verblijven moeten het hele jaar door buiten blijven. Schoonmaken is niet  noodzakelijk.
Bezettingsperiode: Vanaf begin mei tot late herfst.
Verpakkingseenheid: 3 stuks.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton.
Afmetingen: l 60 mm.
Hoogte: 10 cm.
Gewicht: ca. 0,2 kg/buis.
Bestelnr. 00 380/5

	V Verkoopverpakking
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INSECTENBESCHERMING

 » SPINNEN- EN INSECTENVANGER

» MIEREN-OBSERVATIESTEEN Octrooi aangemeld

Mieren-observatiesteen
Spinnenraam

Insectengrijper
Insecten-Snapy

 » SPINNENRAAM VAN HOUT
'Spinnen zijn afschuwelijk!' – Een helaas nog steeds veel gehoorde uitspraak. Helaas, want wie eenmaal de 
leefwijze en schoonheid van een spin heeft ervaren, zal een andere mening toegedaan zijn. Het spinnenraam 
trekt wielwebspinnen aan om daarin een net te maken. Met een weerbestendig verblijf ('retraite') in de raamhoek 
om de spin te beschermen tegen vraatvijanden. Voor zelfvestiging, d.w.z. er 
hoeft geen dier te worden ingezet.
Plaatsing: In een wei, langs de rand van plantenperken, 
struiken of ook in de buurt van een gebouw.
Materiaal: Houten raam met verzinkte stalen haring.
Gewicht: 0,62 kg.
Afmetingen: B 33 x H 35 x D 2 cm, excl. haring 30 cm.
Bestelnr. 00 379/9

Voor bezetting door en voor niet storende natuurobservaties van 'nuttige insecten' en andere onder de steen levend 
kleine levende wezens. Mieren en andere dieren uit de kelder en bewoners uit de tuin gebruiken de observatiesteen 
als schuilplaats overdag of als winterverblijf. Tot 70 soorten werden vastgesteld. Deze observatiesteen kunt u 
zonder bezwaar zo vaak als mogelijk wegnemen zonder bijv. bij de mieren het broedsel en de gangen van het volk te 
vernietigen. 
Beschrijving: De warmteaccumulator van speciaal hout-zandbeton ligt op 
een stabiel metalen frame waarin een plaat acrylglas is geïntegreerd.
Plaatsingslocatie: In de wei of op het gazon op zonnige plekken of plekken 
in de halfschaduw.
Afmetingen:  40 x 40 x 5 cm.
Gewicht: 13,5 kg.
Bewoners: Mieren, slakken, pissebedden, steenlopers, loopkevers, spinnen, 
oor- en regenwormen, duizendpoten, keverlarven en nog veel meer.
Bestelnr. 00 378/2

 » INSECTEN-SNAPY
Eenvoudig te hanteren vangapparaat om insecten levend uit het huis te krijgen. En zo eenvoudig 
wordt het gedaan: Snapy met teruggetrokken kapsluiting over het insect heen zetten en de kapsluiting 
voorzichtig weer naar voren schuiven. Op de plaats van bestemming 
de kapsluiting terugtrekken en het insect
in de natuur vrijlaten.
Kleur van het artikel kan afwijken.
Bestelnr. 00 285/3

De SCHWEGLER spinnen- en insectenvanger werd ontwikkeld volgens de milieugedachte "beschermen en 
behouden" in plaats van "doden en vernietigen". Met deze spinnen- en insectenvanger kunnen eenvoudig en 
snel insecten en ook grotere spinnen worden gevangen. Door het doorzichtige materiaal kunnen de dieren goed 
worden geobserveerd, voordat ze worden vrijgelaten.
Bestelnr. 00 280/8
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ACCESSOIRESLichtmetalen aanlegladder
Gaffelstok
Reinigingsinstrument
Nestmateriaaldepot

» LICHTMETALEN AANLEGLADDER
Deze aanlegladder is een onmisbaar hulpmiddel voor het opbouwen of verzorgen van een nest-
kastprogramma in parken en bossen. Door een comfortabel draagprincipe is deze lichtmetalen 
aanlegladder zeer populair en heeft zich ook in de praktijk met succes bewezen. 
De ladder is verkrijgbaar in twee lengtes. GS en TÜV gekeurd.
Driedelig, alleen compleet met aanlegband en draagriem verkrijgbaar.

» Type Klein » 3,41 m
Gewicht 9,0 kg.
Lengte In elkaar geklapt 1,35 m, opengeklapt 3,41 m.
Bestelnr. 00 410/9

» Type Groot » 5,08 m
Gewicht 13,0 kg. 
Lengte In elkaar geklapt 1,91 m, opengeklapt 5,08 m.
Bestelnr. 00 411/6

» GAFFELSTOK
De SCHWEGLER gaffelstok is geschikt om nestkasten van type 1B (zie pagina 6) , 2M (pagina 7) met ophangvari-
anten FO en FT, spreeuwenkasten 3S (pagina 9) evenals halfholenkast 2H (pagina 10) zonder ladder comfortabel op 
te hangen op hogere montageplekken, bijv. verder naar boven op de stam. Deze kan voor gemakkelijker vervoer en 
opslag in twee delen worden gedemonteerd. Het in elkaar schroeven kan snel en eenvoudig in het veld gebeuren. 
Ook geschikt in combinatie met de ophangblokjes »C-blokjes (bestelnr. 00 193/1, zie pagina's 6 en 70).
Totale lengte: gemonteerd ca. 2,4 m.
Metalen delen verzinkt.
Bestelnr. 00 510/6

» REINIGINGSINSTRUMENT
Ons SCHWEGLER reinigingsinstrument is noodzakelijk resp. aan te bevelen voor het schoonmaken van 
vogelnestkasten zoals bijvoorbeeld bij 1B, 2M, 2H, 3SV enz. Een stabiele houten handgreep met verzinkte metalen 
staaf en drie 'klauwen' garandeert u een hoogwaardig product. Natuurlijk kan dit eveneens worden gebruikt bij het 
schoonmaken van steenuilbuizen, uilenkasten enz.
Bestelnr. 00 520/5

» NESTMATERIAALDEPOT gevuld met kapok- en bekledingswol

Observeer en help uw beschermelingen bij het interessant en tijdrovend bouwen van hun nesten door ons 
'nestmateriaaldepot' op te hangen. Dit is gevuld met kapok- en bekledingswol. Allerlei soorten zangvogels gebruiken 
dit materiaal zeer graag voor het bouwen van hun nesten.
Materiaal: Veerstaal.
Ophanging: Tegen natheid beschut onder dakoverstekken enz. U kunt daarbij van zeer dichtbij de dieren 
observeren. Kan bij (kleuter-)scholen ook heel goed in de buurt van het raam worden toegepast.

Het SCHWEGLER 'nestmateriaaldepot' is een artikel voor meermalig gebruik dat gemakkelijk weer kan 
worden bijgevuld. De 'veer' wordt eenvoudig uit elkaar getrokken. Deze gaat na het vullen weer terug naar zijn 
uitgangsvorm.
» Nestmateriaaldepot Bestelnr. 00 401/7
»  Bijvulset voor nestmateriaaldepot bestaande uit kapok- en bekledingswol. Bestelnr. 00 402/4 

Hoeveelheid: voor ca. 9 – 10 keer vullen.

	V bijvoorbeeld dragende

tweedelig met schroefdraad – totale lengte ca. 2,40 m
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ACCESSOIRES Ophangingen

» STANDAARD OPHANGWIJZE VOOR NESTKASTEN DBP

Aanwijzing: Onze nestkasten worden altijd incl. ophangbeugel en evt. aluminium spijker geleverd.
Reservebeugels kunnen op elk moment, ook na tientallen jaren, worden nabesteld.
Ophangbeschrijving: Sla de speciale SCHWEGLER aluminium spijker iets schuin – ca. 45 graden naar boven – tot 
de helft in de boom, trek daarna de beugel zijdelings iets gekanteld over de kop van de aluminium spijker – volgens 
het knoopprincipe. Leg daarna de nestkast tegen de boom aan; zie hiervoor afb. 1 + 2.

Voordelen van deze ophanging zijn:
 » De controle vanaf de grond of met onze SCHWEGLER lichtmetalen ladder, zie catalogus pagina 69, maakt gemak-

kelijk ophangen en wegpakken van de nestkast mogelijk.
 » Ook na jaren kan onze SCHWEGLER aluminium spijker met gladde schacht en zonder ribbels met een tang gemak-

kelijk uit de boomstam worden getrokken. In tegenstelling tot een spijker met ribbels ontstaat hier slechts een 
gering litteken op de stam.

 » Nestkast kan niet met een stok eraf worden geslagen, omdat de beugel niet over de aluminium spijker kan 
worden getrokken of gestoten zonder dat deze wordt gekanteld. De diameter van de lus is krapper dan de kop van 
de aluminium spijker.

De gepatenteerde SCHWEGLER bosophangingen zijn er voor de volgende nestkasten en kunnen als 
vervanging worden nabesteld (alleen verzinkte metalen beugel zonder nestkast en zonder spijker):

Voor nestkasttype Type Ophangwijze Catalogus pagina Bestelnummer

Nestkast 1B  6
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Bestelnr. 00 191/7
Nestkast 3SV  9 Bestelnr. 00 192/4
Nestkast 2GR  8 Bestelnr. 00 192/4
Nestkast 3S  9 Bestelnr. 00 192/4
Halfholenkast 2H 10 Bestelnr. 00 191/7
Halfholenkast 2HW 10 Bestelnr. 00 192/4
Nisbroederkast 1N 11 Bestelnr. 00 192/4
Nestkast 2M FG (zie pagina 7)  7 Bestelnr. 00 194/8
Nestkast 2M FO (zie pagina 7)  7 Bestelnr. 00 195/5
Nestkast 2M T-drager (zonder spijker) (zie pag. 7)  7 Bestelnr. 00 196/2

Zie afb. 3 voor nestkasten 1B, 3S, 3SV, 2GR, 2H, 2HW, 1N enz. (levering zonder spijker). Bestelnr. 00 193/1

» OPHANGING VOOR VLEERMUISKASTEN
Ophangen en weghalen – knoopprincipe – zoals bij onze standaard nestkasten 1B, 3SV enz. Door de speciale 
beugelvorm is één aluminium spijker voldoende om een rustige plaatsing tegen de stam te verkrijgen, waaraan door 
de vleermuizen aantoonbaar de voorkeur wordt gegeven. Om een optimale plaatsing tegen de stam te garanderen, 
moeten de beugelpoten worden aangepast aan de stamradius door deze bij elkaar te drukken.
Voor het ophangen van vleermuiskasten in parken werd een speciale modelverdeelsleutel ontwikkeld.
 Raadpleeg deze op pagina 22.

De gepatenteerde SCHWEGLER bosophangingen kunt u altijd los verkrijgen. Voor vleermuiskasten 
kunnen de volgende ophangingen als vervanging worden nabesteld:
Voor nestkasttype Type Catalogus pagina Bestelnummer

Vleermuiskast 2F 23
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Bestelnr. 00 189/4
Vleermuiskast 2F met dubbele voorwand 23 Bestelnr. 00 189/4
Vleermuiskast 2FN, 3FN 24 Bestelnr. 00 189/4
Vleermuiskast 1FD 28 Bestelnr. 00 189/4
Vleermuiskast 1FF, 3FF 25 Bestelnr. 00 197/9

Algemeen: Let op de verschillende groei van bomen. Sla de desbetreffende spijker niet te zeer in de stam. 
Laat eveneens bij ophangingen met geïntegreerd ophangblokje (zie boomklever-, uilen- en vleermuiskasten) 
voldoende ruimte tussen de spijkerkop en het ophangblokje.

	V Afb. 1

	V Afb. 2

	V Afb. 3

» OPHANGBLOKJE 'C-BLOKJE'

Andere vervangende ophangingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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ACCESSOIRESAluminium spijker | T-drager | Vervangend broedruimte-inzetstuk
Marterbescherming van metaal | Geurstof

» MARTERBESCHERMING VAN METAAL voor nestkast 1B en 2M

» ALUMINIUM SPIJKER (SPIJKER VAN ZACHTMETAAL)
Aluminium legering, voor bevestiging van nestkasten aan bomen absoluut noodzakelijk. Geen beschadiging van de 
boom, levert geen problemen op bij evt. latere verwerking van het hout. Gewoonlijk bij de nestkasten meegeleverd.
Voorgeschreven voor de ophanging van nestkasten door de Duitse 'Biologische Bundesanstalt für Land- en Forstwirt-
schaft' (biologisch rijksinstituut voor land- en bosbeheer).
Standaard spijker voor ophanging van nestkasten ca. 5 x 85 mm Enkel Bestelnr. 00 440/6
Standaard spijker ca. 5 x 85 mm in ZB-verkoopverpakking per  25 stuks Bestelnr. 00 442/0
Schildspijker ca. 2,8 x 45 mm (niet geschikt voor nestkasten) Los Bestelnr. 00 438/3

In gebieden waar gevaar dreigt door marters en katten kunnen de nestkasten van het type 1B (zie pagina 6) en type 
2M (zie pagina 7) met de speciale lichtdoorlatende marterbescherming geleverd of uitgebreid worden. De marterbe-
scherming kan uit technische overwegingen alleen compleet met de voorwand van houtbeton worden geleverd.

Verkrijgbare vlieggatopeningen
voorwand l 26 mm (zonder nestkast) Bestelnr. 00 819/0
voorwand l 32 mm (zonder nestkast) Bestelnr. 00 820/6

» GEURSTOF VOOR AFWEER VAN MARTERS, HONDEN EN KATTEN
Dit middel wordt gebruikt voor het afweren van marters, katten en honden rond het huis en in de tuin. 
Geschikt in bijv. garages en bij auto's, evenals voor de afweer van marters in vogelnestkasten tijdens de 
 broedperiode. Dit product wordt met zeer veel succes toegepast in diverse nestkasten,
zoals bijv. bij onze  steenuilbuizen. Druppel of spuit voor 
toepassing de vloeistof op absorberend materiaal, zoals 
zacht hout, een stukje aardewerk of dakpan, zodat 
de geurstof langzaam kan verdampen. Op overdekte 
plekken is de werking ca. 5 – 7 dagen. Vocht versterkt 
de geur tijdelijk, maar laat deze ook sneller weer 
verdwijnen. Een toepassing in gesloten woonruimtes kan 
niet worden aangeraden. Niet direct op lak of glanzende 
vlakken aanbrengen (vlekvorming) en vóór gebruik goed 
nota nemen van de veiligheidsaanwijzingen. 
Gebruik biociden altijd veilig!
Toepassingsplekken: Zolders, motorcompartiment, 
kleinere tuinschuurtjes, nestkasten enz. 

» T-DRAGER
Afstandhouder voor ophanging van nestkasten, bijv. 2M-FG.
Eveneens geschikt voor voerzuilen voor ophanging aan muren.
Bestelnr. 00 196/2

Om ervoor te zorgen dat er een bescherming tegen roofdieren aanwezig is, moeten de 2HW en 1N nestkasten 
zijn uitgerust met een broedruimte-inzetstuk (bij bestelling van de nestkast aanwezig).
Bestelnr. 00 826/8

» VERVANGEND BROEDRUIMTE-INZETSTUK voor nestkast 2HW en 1N

Druppelflacon
Inhoud 50 ml
Bestelnr. 00 420/8

Verstuiverflacon
Inhoud 150 ml
Bestelnr. 00 425/3
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Het voeren van vogels biedt ons mensen een unieke 
mogelijkheid nauw contact op te bouwen met onze 'gevederde 
vrienden' en hen van heel dichtbij te observeren. Een 
groot aantal actieve natuurbeschermers ontdekten de 
liefde voor de natuur via het voeren van vogels.
Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardig vogelvoer. 
Lees hiervoor de volgende pagina's goed door. 
Bij alle vogelvoerapparaten die de firma SCHWEGLER 
zelf produceert of verkoopt, geldt het beginsel dat door het 
principe van silobevoorrading de vogels het eigen voer niet kunnen bevuilen 
met uitwerpselen. Gevaarlijke salmonellose (paratyfus) kan zo worden vermeden. 
Dit leidt anders onvermijdelijk tot de dood van uw beschermelingen.
Telkens nadat het voerstation is bijgevuld, moeten de voerdispenser en de 
omgeving op vervuiling worden gecontroleerd. Maak eventueel de voerplek 
schoon met heet water.

Diversiteit in vogels, diversiteit in voer! Algemene 
informatie over de gasten met hun verschillende 

voerbehoeften:
Zaadeters zijn kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- 

en kuifmees, boomklever, beuk-, groene- en bergvink, 
goudvink, sijs en eventueel barmsijs. Hiervoor werden 

de voerzuilen en silo's ontwikkeld. Het passende voer 
hierbij vindt u ook.

Zachtvoer- of grondeters zijn roodborstje, geelgors, 
heggenmus, merel, winterkoninkje, eventueel beuk- en bergvink enz. 

Zelfs voor de zachtvoereters hebben wij een geschikt voerapparaat en geschikt 
voer in ons programma.
Noteneters zijn boomklever, diverse specht- en mezensoorten. Hiervoor 
hebben wij speciala 'Peanuts'-zuilen en geschikt voer in het programma. 
Ons voer wordt gecontroleerd op ambosiazaden!

» VOERLAMP
Prachtig gevormd en gemakkelijk te vullen voerapparaat van duurzaam kunststof. 
Om te hangen. Het dak kan door draaien worden ontgrendeld en weggenomen.
Daardoor kan de voerlamp heel gemakkelijk worden schoongemaakt en gevuld.
Kleur: groen.
Inhoud: 1 liter (levering zonder voer).
Bestelnr. 00 800/8

» VOERZUILEN 'RING-PULL PRO' Metaal

Hoogwaardige voerzuilen van metaal met buis van polycarbonaat: Heel eenvoudig en 
snel schoonmaken door gepatenteerd 'Ring-Pull'-ontwerp. Eenvoudig aan de centrale 
metalen pen trekken en alle losse onderdelen kunnen zonder gereedschap uit elkaar 
worden gehaald, schoonmaken en weer net zo gemakkelijk in elkaar zetten – kinderlijk 
eenvoudig (zie Afb. 6). Bij uitstek geschikt om een permanente hygiëne op de voerplek 
te bereiken, met zeer minimale inspanningen. 
Leveringsomvang: Inclusief twee opsteekbare zitstok-adapters voor nog betere 
grip van de vogels bij de voeropening. Leverbaar in drie groottes en desgewenst met 
optionele voerbak.
Materiaal: Roestvrije metalen onderdelen (met groene coating) met buis van 
UV -bestendig polycarbonaat.
Geschikt voer: Zonnebloempitten en gemengd voer voor zuilen (levering zonder voer).

» Voerzuil 'Ring-Pull Pro midi' - zilver (Afb. 1)
Afm.: l 6 cm. Hoogte: 37,5 cm. Inhoud: 1,0 l. Bestelnr. 00 536/6
» Voerzuil 'Ring-Pull Pro maxi' - silber (Afb. 2)
Afm.: l 6 cm. Hoogte: 55,5 cm Inhoud: 1,5 l. Bestelnr. 00 537/3 

» Voerzuil 'Ring-Pull Pro mini' - groen (Afb. 5)
Afm.: l 6 cm. Hoogte: 19,5 cm. Inhoud: 0,5 l. Bestelnr. 00 585/4
» Voerzuil 'Ring-Pull Pro midi' - groen (Afb. 3)
Afm.: l 6 cm. Hoogte: 37,5 cm. Inhoud: 1,0 l. Bestelnr. 00 586/1
» Voerzuil 'Ring-Pull Pro maxi' - groen (Afb. 4)
Afm.: l 6 cm. Hoogte: 55,5 cm. Inhoud: 1,5 l. Bestelnr. 00 587/8 

	V Afb. 3 	V Afb. 4 	V Afb. 5

	V Afb. 6

Voerlamp
Voerzuilen

Passende accessoires, bijv. 
» voerbakken
» zitstok-adapter
vindt u op pagina 78.

	V Afb. 1

	V Afb. 2
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» Pindavoerzuil 'Ring-Pull Pro' klein, om te hangen (Afb. 1)
Metalen notendispenser met rvs vlechtwerk voor pinda's of gemengde noten. Het roestvrije rasterwerk met speciale 
maaswijdte stelt de vogels in staat helemaal zonder risico de inhoud op te pikken zonder hun snavel te verwonden. 
Met afneembaar metalen dak, groen gelakt.
Afmetingen: l 6,5 cm. Hoogte: 22 cm (zonder beugel). Inhoud: 0,5 l. Bestelnr. 00 572/4

» Pindavoerzuil 'Ring-Pull Pro' groot, om te hangen (Afb. 2)
Metalen notendispenser met rvs vlechtwerk voor pinda's of gemengde noten. Met vergroot vulvolume. Het roestvrije 
rasterwerk stelt de vogels in staat helemaal zonder risico de inhoud op te pikken zonder hun snavel te verwonden. 
Bodemsegment eveneens metaal, groen gelakt.
Afmetingen: l 6,5 cm. Hoogte: 32 cm (zonder beugel). Inhoud: 1,2 l. Bestelnr. 00 573/1

Optionele » accessoires zie pagina 78.	V Afb. 2	V Afb. 1

» PINDAVOERZUILEN 'RING-PULL PRO' Metaal

» VOERZUIL 'BIG EASY' Metaal

» FUTTERSÄULEN 'ONYX' Metaal

Hoogwaardige voerzuilen van zwart geschilderde metaal met buis van polycarbonaat.
Heel eenvoudig en snel schoonmaken door het openen van de bodem. 
Leveringsomvang: Voederzuil met ophangbeugel.
Materiaal: Roestvrij metalaat, zwart beschilderd, met UV-bestendige buis van polycarbonaat.
Geschikt voer: Zonnebloempitten en gemengd voer voor zuilen (levering zonder voer).

» Voerzuil 'Onyx S2 midi' 4 voerafnameplekken (Afb. 3).
Afmetingen: l 7 cm. Hoogte: 45 cm excl. Beugel. Inhoud: 1,5 l. Bestelnr. 00 569/4

» Voerzuil 'Onyx S3 maxi' 6 voerafnameplekken (Afb. 4)
Afmetingen: l 7 cm. Hoogte: 60 cm excl. Beugel. Inhoud: 2 l. Bestelnr. 00 568/7

Optionele » accessoires zie pagina 78.

	V Afb. 3 	V Afb. 4

Hoogwaardige voerzuil van aluminium met buis van polycarbonaat. Eenvoudig en snel schoonmaken 
door gepatenteerd ontwerp. Alle losse onderdelen kunnen zonder gereedschap uit elkaar gehaald, 
schoongemaakt en weer net zo gemakkelijk in elkaar gezet worden – heel eenvoudig. Bij uitstek geschikt 
om een permanente hygiëne op de voerplek te bereiken, met zeer minimale inspanningen. Deze voerzuil 
is niet geschikt voor de stangbevestiging, u vindt een geschikte voerzuil op pagina 78.
Geschikt voer: Zonnebloempitten en gemengd voer voor zuilen (levering zonder voer).

» Voerzuil 'Big Easy'  6 voerafnameplekken
Afmetingen: l 8 cm. Hoogte: 45 cm. Inhoud: 2,2 l.  Bestelnr. 00 804/6

Passende accessoires, bijv. 
» voerbak 'Big Easy'  
vindt u op pagina 78.
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Voerzuilgeneratie 'Classic'-zilver Deze voerapparaten zijn gemaakt van spuitgietmetaal in combinatie met een buis 
van breukvast polycarbonaat. Ze hebben een afneembaar metalen dak en kunnen daardoor gemakkelijk worden gevuld. 
Gewoonlijk worden ze met de geïntegreerde draadbeugel opgehangen, maar kunnen net zo goed met een als optie 
leverbare stang vrijstaand worden geplaatst. Beide ophangmethodes zijn kattenbestendig. Er worden alleen de beste 
materialen gebruikt die ook bij koud weer een correcte werking en lange levensduur garanderen. Deze zuilen zijn qua 
afwerking, duurzaamheid en volume absolute topklasse! Passend voer moet extra worden besteld, zie pagina 82/83.

» Voerzuil 'Classic' maxi, om te hangen (Afb. 1)
Metalen voerzuil met buis van polycarbonaat in zilver-finish met groot volume, zodat minder vaak hoeft te worden 
bijgevuld. Zonnebloempitten en gemengd zaad zijn geschikte vullingen. Levering zonder voer. Door de grootte niet 
geschikt voor de speciale stang. Met 12 voerafnameplekken.
Afmetingen: l 8,5 cm. Hoogte: 76 cm. Inhoud: 3,8 l. Bestelnr. 00 805/3

» Voerzuil 'Classic' ultra, om te hangen (Afb. 2)
Metalen voerzuil met buis van polycarbonaat in zilver-finish met extra groot volume, 
zodat minder vaak hoeft te  worden bijgevuld. Zonnebloempitten en gemengd zaad 
zijn geschikte vullingen. Levering zonder voer. Door de  grootte niet geschikt voor de 
speciale stang. Met 12 voerafnameplekken.
Afmetingen: l 8,5 cm. Hoogte: 124 cm. Inhoud: 6 l. Bestelnr. 00 511/3

	V Afb. 1 	V Afb. 2

» GROTE VOERZUIL CLASSIC Metaal

» Voerzuil voor speciaal vinkenvoer (pagina 83), niet geschikt voor gemengd zaad!
Voerzuil met buis van polycarbonaat en draadbeugel om te hangen. Levering zonder voer. Met 6 voerafnameplekken 
voor vinkensoorten, deels ook voor mezen en mussen.
Afmetingen: l 6 cm. Hoogte: 37,5 cm (zonder beugel). Inhoud: 0,9 l.
Bestelnr. 00 561/8

» VOERZUIL VOOR KLEINE ZADEN Kunststof

	V Afb. 3

	V Afb. 4

» Voerzuil 'GET SET GO' voor graanvoer (Afb. 3) 
Voerzuil uit kunstof voor Zonnebloempitten en gemengd voer voor zuilen. Op te 
hangen aan geïntegreerde beugel. Bodem afneembaar voor betere reiniging.
Afmetingen: l 6 cm. Hoogte: 22 cm. Inhoud: 0,5 l. Kleur: groen. 
Bestelnr. 00 842/8

» Voerzuil 'GET SET GO' voor pinda's (Afb. 4) 
Pinda voorzuil uit kunststof. Bodem voor einiging afneembaar. Geschikt voor 
pinda's.
Afmetingen: l 6 cm. Hoogte: 22 cm. Inhoud: 0,5 l. Kleur: Rood. 
Bestelnr. 00 843/5

De 'Get Set Go'-modelserie biedt eenvoudig en zonder gereedschap uit elkaar halen en in elkaar zetten van 
de componenten. Als voordelig alternatief voor onze voerapparaten met buis van polycarbonaat biedt de hier 
gebruikte kunststof toch een zeer lange stabiliteit en breukvastheid.

» VOERZUILEN 'GET SET GO' Kunststof

Voerzuilen

Passende accessoires, bijv. 
» Voerbakken (groot)   
vindt u op pagina 78.
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	V Afb. 1

	V Afb. 2

	V Afb. 3

Voerzuilgeneratie 'Birdlovers' en 'The One' zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, als zaad- of notendispenser. Ze zijn gemaakt van zeer 
hoogwaardig kunststof en zijn uiterst koudebestendig en breukvast, zodat ook bij koud weer een correcte werking en lange levensduur gewaarborgd 
zijn. Door het aftrekbare en onverliesbare deksel kunnen de voerzuilen zeer eenvoudig bijgevuld en ook schoongemaakt worden. De ophanging 
geschiedt afhankelijk van model aan de geïntegreerde roestvrije draadbeugel of met zuignappen aan een ruit. Als alternatief kan ook een speciale 
stang (optioneel accessoire, zie pagina 78) worden gebruikt, om de voerdispenser vrij neer te zetten. Het vastzetten gebeurt daarbij aan de 
zuilonderkant via een schroefdraad. Door de vrijstaande plaatsing bij gebruik van de stang zijn de zuilen ook zeer goed bestand tegen katten. Passend 
voer moet extra worden besteld, zie pagina 82/83.

» Raamvoerzuilen 'Birdlover' voor gemengd zaad (Afb. 1) 
Voerzuil met buis van polycarbonaat voor montage aan ramen e.d. met twee geïntegreerde zuignappen. 
Zonnebloempitten en gemengd zaad zijn geschikte vullingen. Dit voerapparaat is geschikt voor iedereen die geen 
tuin of balkon heeft en toch vogels in de winter wil helpen. Levering zonder voer.
Met 2 voerafnameplekken. 
Afmetingen l 6 cm. Hoogte 22 cm. Inhoud 0,5 l. Kleur  groen. Bestelnr. 00 835/0

» Raamvoerzuilen voor pinda's (Afb. 2)
Notendispenser met rvs vlechtwerk voor pinda's of gemengde noten voor montage aan ramen e.d. met twee 
geïntegreerde zuignappen. De roestvrije gevlochten draad met speciale maaswijdte stelt de vogels in staat helemaal 
zonder risico de inhoud op te pikken zonder hun snavel te verwonden. 
Afmetingen: l 6 cm. Hoogte: 22 cm. Inhoud: 0,5 l. Kleur: groen. Bestelnr. 00 837/4

» Voerzuil 'little' voor pinda's (Afb. 3)
Notendispenser met rvs vlechtwerk voor pinda's of gemengde noten om op te hangen aan de geïntegreerde draad-
beugel. De roestvrije gevlochten draad stelt de vogels in staat helemaal zonder risico de inhoud op te pikken zonder 
hun snavel te verwonden. 
Afmetingen: l 6 cm. Hoogte: 22 cm. Inhoud: 0,5 l. Kleur: groen. Bestelnr. 00 856/5

» VOERZUILEN 'BIRDLOVER' Kunststof

» Voerzuilen 'The One' voor gemengd zaad  (Afb. 4 – 6) 
Voerzuil met buis van polycarbonaat Zitplekken, Bodem en deksel uit hoogwaardig, ophnagbeugel om op te hangen. 
Heel eenvoudig en snel schoonmaken door het openen van de bodem. Eenvoudig aan de centrale metalen pen 
trekken en alle losse onderdelen kunnen zonder gereedschap uit elkaar worden gehaald, schoonmaken en weer 
net zo gemakkelijk in elkaar zetten – kinderlijk eenvoudig. Bij uitstek geschikt om een permanente hygiëne op de 
voerplek te bereiken, met zeer minimale inspanningen. 
Geschikt voer: Zonnebloempitten en gemengd voer voor zuilen (levering zonder voer).
'The One' mini (Afb. 4) Afm.: l 6 cm. Hoogte: 22 cm. Inhoud: 0,5 l. Kleur: groen. Bestelnr. 00 540/3
'The One' midi (Afb. 5) Afm.: l 6 cm. Hoogte: 36 cm. Inhoud: 1,0 l. Kleur: groen. Bestelnr. 00 538/0
'The One' maxi (Afb. 6) Afm.: l 6 cm. Hoogte: 54 cm. Inhoud: 1,5 l. Kleur: groen. Bestelnr. 00 539/7

	V Afb. 6

	V Afb. 5

	V Afb. 4

De voerzuilen van het type 'The One' maken het mogelijk om het voerapparaat eenvoudig en snel zonder 
gereedschap te demonteren. Dit is vooral bij het schoonmaken en verwijderen van verstoppingen heel gunstig 
en bespaart tijd. Op basis van de ervaringen met de 'Ring-Pull'-voerzuilen van metaal biedt deze modelserie 
hetzelfde superieure werkingsprincipe. In plaats van metalen componenten worden hier hoogwaardige 
kunststof onderdelen gebruikt. De doorzichtige buis van polycarbonaat heeft precies dezelfde voordelen zoals 
bijv. krasvastheid en breukresistentie bij kou.

» VOERZUILEN 'THE ONE' Kunststof

Voerzuilen
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» VOERSTATIONS VOOR BOLLEN EN CAKES
» Voerzuil voor mezenbollen
Geschikt zijn voerbollen voor voeren in de zomer en het hele jaar door. 
U krijgt SCHWEGLER voerbollen in verschillende uitvoering het hele jaar door (zie pagina 80). 
De voerzuil biedt ruimte voor max. 3 bollen met een max. diameter van ca. 6 cm. Bewust 
 adviseren wij het gebruik van bollen zonder kunststof netjes, omdat anders door de netjes een 
groot risico op verwonding voor vogels en wilde dieren kan ontstaan.
Door het aftrekbare en onverliesbare deksel kunnen de voerzuilen zeer eenvoudig bijgevuld en 
ook schoongemaakt worden. Ophanging aan de geïntegreerde bevestigingsbeugel. 
(Levering zonder bollen.)
Kleur: groen. Inhoud: Passend voor 3 mezenbollen. Afm.: l 7 cm. Hoogte: 22 cm.
Bestelnr. 00 858/9

» Voerveer voor mezenbollen
De voerveer van veerstaaldraad kan gemakkelijk worden gevuld: gewoon in het midden de 
veerwindingen uit elkaar trekken, zodat de mezenbol erin kan worden gestoken. Na het vullen 
trekt het veerstaal zich weer naar zijn uitgangsvorm terug. In de holle ruimte kunnen zonder 
problemen twee tot drie mezenbollen of ook fruit worden geplaatst. (Levering zonder bollen, 
zie pagina 80.)
Materiaal: Weerbestendig veerstaal, groen gelakt.
Bestelnr. 00 847/3

» Voermandje voor reuzenbollen
Het voermandje is uitstekend geschikt, om grotere voerbollen, zoals bijv. de SCHWEGLER 
 reuzenbol (bestelnr. 00 845/9), milieubewust op te hangen. Dit kan steeds weer worden 
gebruikt en bespaart zodoende verpakkingen. Tevens wordt voorkomen dat de vogels erin 
verward raken, zoals in netjes.
Materiaal: Groen gelakt metalen mandje. Afmetingen: l 10,5 cm. Hoogte: 8 cm.
Bestelnr. 00 849/7

» Reuzenbol voor bovengenoemd voermandje
De originele SCHWEGLER reuzenbol, passend bij bovengenoemd voermandje 
(bestelnr. 00 849/7).
Bestanddelen: Zonnebloempitten, graanvlokken, natuurzuivere vetten, pinda's, mineralen.
Inhoud: 500 g, los verpakt in folie. Levering zonder voor vogels schadelijk netje.
Bestelnr. 00 845/9

» Draadmandje voor cakes
Onze voercakes worden vooral door hun hoge aandeel energiehoudende 
ingrediënten zeer gewaardeerd door onze gevederde vrienden. Deze vet-voer-
mengsels zijn een van de hoogwaardigste mengsels die op de markt verkrijgbaar 
zijn. Met de vier individuele recepturen kunt u precies de smaak en voorkeur van 
uw tuinbewoners treffen.
De los verpakte voercakes worden voor gebruik uit de verpakking genomen en in 
dit draadmandje geplaatst. Passende voercakes vindt u op pagina 81.

Passend voor 1 voercake Bestelnr. 00 574/8
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» RAAM-VOERBAK 'I LOVE ROBINS' zachtvoereter

» DAK VOOR RAAM-VOERBAK 'I LOVE ROBINS'

Deze kleine voerbak maakt een perfecte observatie-voerplek bij het raam mogelijk. 
Eenvoudig aanbrengen op het raam met zuignappen. (levering zonder voer) Optimaal 
aanbrengen op de onderste rand van de ruit, zodat bijv. merels op de vensterbank 
kunnen gaan zitten en hun voer uit de bak kunnen pikken. Bij veel duiven kan de bak 
hoger op het raam worden geplaatst, om te voorkomen dat zij op de vensterbank 
gaan zitten. Als optie kan de bak ook worden uitgerust met het volgende 
weerbeschermingsdak.
Geschikt voor het speciale 'I Love Robins' voer voor zachtvoereters (pagina 81).
Materiaal: Kunststof transparant.
Afmetingen: B 12 cm x H 3,5 cm x D 11 cm.
Bestelnr. 00 548/9

Dit weerbeschermingsdak kan als optie boven de raam-voerbak worden 
aangebracht, om een betere beschutting te bieden. Met de zuignappen wordt het 
dak ca. 10 cm boven de voerbak op de ruit aangebracht.
Materiaal: Kunststof transparant.
Afmetingen: B 18 cm x H 4 cm x D 14 cm.
Bestelnr. 00549/6

» VOERSTATIONS VOOR PINDAKAAS Flutter-Butter

»  Flutter-Butter-voerstation voor pindakaaspotten 
en Flutter-Butter-Pods (Afb. 1)

Met een innovatief ontwerp en een schone handling biedt het  Flutter-Butter-
voerstation een nieuwe mogelijkheid voor het voeren van tuinvogels. Draai in 
de houder eenvoudig een pot Flutter Butter Fruity of Flutter Butter Buggy 
(zie pagina 81) en klaar. Bestel de voerpotten apart, deze zijn niet bij de 
levering inbegrepen. Het station kan met de meegeleverde ketting vrij worden 
opgehangen, of als optie achter een wand enz. worden vastgeschroefd.
Voor 330 g pot Flutter-Butter of 170 g-Pods. Geschikte voerpotten zie pagina 81.
Breedte: 15 cm. Hoogte: 12 cm.
Leveringsomvang: Voerstation zonder pindakaaspotten.
Bestelnr. 00 544/1

» Aanschroefadapter voor Flutter-Butter-Pods (Afb. 2)
Voor aanbrengen op bijv. houten wanden, 
hekken enz. voor het zelf bouwen van voer-
stations (zie afbeelding 3). De houder wordt 
vastgeschroefd en de Flutter-Butter-Pods 
(zie pagina 81) worden met de schroefdraad 
aan de onderkant op de houder geschroefd. 
De houder is niet geschikt voor pindakaas-
potten.
Leveringsomvang: Aanschroefhouder zonder Pod.
Bestelnr. 00 547/2

» Accessoires: Geschikte voerpotten en Pods zie pag. 81.

	V Afb. 1

	V Afb. 3

	V Afb. 2
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» ACCESSOIRES VOOR VOERZUILEN
» Vultrechter (groot) voor voerapparaten
Vultrechter om gemengd voer uit grotere verpakkingen, bijv. zakken of containers te pakken. 
Met het brede uiteinde wordt geschept. Daarna kan als met een trechter door het dunne 
uiteinde een voerzuil heel gemakkelijk en snel worden gevuld, zonder dat kostbaar voer 
ernaast valt. 
Materiaal: Transparant, weerbestendig kunststof. Inhoud: ca. 1,8 l.
Bestelnr. 00 512/0

» Spiraalhaak
Heeft u geen geschikte boom voor het ophangen van voerzuil enz.?
Geen probleem. Met de ophanghaak kunt u aan willekeurige stangen, 
leuningen enz. voerzuilen zo interessant mogelijk voor vogels plaatsen. 
De haak kan op elke stang met een diameter van ca. 2 cm worden 
aangebracht. Materiaal: Veerstaal met poedercoating.
Kleur: groen. Afmetingen: 40 cm. Gewicht: 0,16 kg.
Leveringsomvang: 1 x ophanghaak. (levering zonder voerzuil, staaf, enz.)
Bestelnr. 00 841/1

» Voerbakken (klein) voor voerzuilen
Deze voedselschaal kan op bijna alle voerzuilen worden gebruikt. Deze wordt met de meegeleverde kunststof 
schroef van onderaf aan de zuilen geschroefd en voorkomt dat het voer op de grond valt. Let erop dat de bak schoon 
is en maak deze eventueel van tijd tot tijd schoon met heet water. Materiaal: Transparant kunststof. 
Uitzondering: Niet voor 'Classic' maxi + ' Classic ultra' + 'Big Easy'. Afmetingen: l 21 cm.
Bestelnr. 00 806/0

» Voerbakken (groot) voor voerzuilen
Deze voerbak kan op alle voerzuilen worden gebruikt (behalve bij voerzuil 'Big Easy'). Deze wordt met de meegele-
verde kunststof schroef van onderaf aan de zuilen geschroefd en voorkomt dat het voer op de grond valt. Let erop 
dat de bak schoon is en maak deze eventueel van tijd tot tijd schoon met heet water. 
Materiaal: Transparant kunststof. Uitzondering: Niet voor voerzuil 'Big Easy'. Afmetingen: l 27 cm.
Bestelnr. 00 588/5

 » Voerbak (groot) 'Big Easy'
Voerbak speciaal voor de voerzuil 'Big Easy'. De bak verhindert dat het voer op de grond valt.
Let erop dat de bak schoon is en maak deze van tijd tot tijd schoon met heet water.
Materiaal: Transparant kunststof. Afmetingen: l 28 cm.
Bestelnr. 00 803/9

» Zitstok-adapter geschikt voor voerzuilen "Ring-Pull Pro" en "The One". Opsteekbaar zitstok-hulpmiddel.
Biedt een vergroot zitstokvlak en veilige houvast voor de vogels. De bewegingsspeelruimte helpt bij het herkennen 
van roofdieren. Gewoon erop steken – klaar. Verpakt per 4 stuks.
Bestelnr. 00 589/2

» Stang voor voerzuilen
Deze 3-delige stang maakt de vrijstaande plaatsing van voerzuilen van de types 'Birdlovers', 'Ring-Pull Pro', 'The 
One' en de voerlamp. Deze wordt in elkaar gestoken en met de punt in de grond gedrukt. Door de meegeleverde 
schroefadapter kunnen de voerzuilen op de stang worden gestoken. 3 jaar garantie.
Materiaal: Staal, met poederlakcoating. Hoogte: 1,73 m.
Kleur: groen.
Bestelnr. 00 807/7

» Schroefhaak voor voerzuilen
Deze ophanghaak van kunststof is optimaal geschikt voor het ophangen van mezenbollen e.d. direct onder een 
voerzuil. De bodems van de voerzuilen 'Birdlover' en 'Ring-Pull Pro' zijn voorzien van een schroeffitting. Hierin kan 
deze 'ophanghaak' gemakkelijk worden vastgeschroefd. Zo kunt u de mate van gebruik van uw voerzuilen duidelijk 
verhogen. Functioneert ook samen met een voerbak.
Bestelnr. 00 859/6

Accessoires voerzuilen
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» VOERSILO'S

» Zachtvoersilo voor grondvoedering
Deze grondsilo van SCHWEGLER houtbeton werd speciaal ontwikkeld voor grondeters als roodborstje, geelgors, 
heggenmus, merels enz.
Deze worden gewoonlijk niet direct bij een hangende of van de grond af staande voerplek voor zaadeters aangetrof-
fen, omdat zij hun voedsel graag van de grond opnemen. Zij worden ook wel 'zachtvoereters' genoemd. De zacht-
voersilo onderscheidt zich door zijn zeer goede stabiliteit en ongecompliceerde hantering. Schoonmaken en bijvullen 
geschieden heel eenvoudig door wegnemen van het dak.
Plaatsingslocatie: Beschutte plekken e.d. in en bij heggen, onder bomen en struiken, tuintafel, enz.
Geschikt voer: Er wordt aangeraden voor de bovengenoemde soorten zachtvoer te gebruiken, bijv. geplette haver-
vlokken met gedroogde bosbessen, rozijnen en krenten, klein gesneden stukjes fruit evenals evt. gedroogd vlees. 
Zonnebloempitten zijn minder geschikt. Of gebruik eenvoudig ons speciaal voor de zachtvoersilo ontwikkelde vetvoer 
op pagina 83 – bestelnr. 00 258/7.
Materiaal: SCHWEGLER houtbeton, weerbestendig. Afmetingen: B 32 x H 31 x D 32 cm.
Inhoud: 9 l (levering zonder voer). Kleur: Olijfgroen. Gewicht: ca. 12 kg (zonder voer).
Bestelnr. 00 237/2

» Voersilo nr. 8
Ronde voersilo van wit thermoplastische kunststof met zeer grote inhoud, bijv. voor professioneel voeren. Door de in 
de cirkel op één niveau liggende voerplekken zeer geringe wederzijdse storingen – gewoonlijk vindt geen onderling 
wegdringen van de voerplek plaats.
Het vullen gebeurt eenvoudig door verwijderen van de ophanglus van verzinkt metaaldraad en wegnemen van 
het gehele dak. Hierdoor is ook snel schoonmaken mogelijk. Beproefd voerapparaat, sinds vele tientallen jaren in 
het programma. De basis is voorzien van een gewicht, om ook in (half-)lege toestand veilig hangen zonder sterke 
bewegingen te waarborgen.
Wij adviseren uitsluitend vullen met zonnebloempit-mengsels. Vetvoer of pinda's zijn minder geschikt, hiervoor zijn 
er speciale voerapparaten. 
Geschikt voer vindt u op pagina 82, bijv. bestelnr. 00 575/5, 00 581/6 of 00 580/9.
Leveringsomvang: Voersilo zonder voer, incl. ophanglus van metaal. 7 voerafnameplekken.
Materiaal: Kunststof. Kleur: Behuizing wit, dak zwart.
Buitenafmetingen: l 36 cm x H 32 cm, excl. ophanglus. Inhoud: 13 l (levering zonder voer).
Gewicht: ca. 3,5 kg (zonder voer).
Bestelnr. 00 235/8

» Voersilo nr. 9
Ronde voersilo van kunststof. Door de in de cirkel op één niveau liggende voerplekken zeer geringe wederzijdse 
storingen. Het vullen gebeurt eenvoudig door verwijderen van de ophanglus van verzinkt metaaldraad en wegnemen 
van het gehele dak. Hierdoor is ook snel schoonmaken mogelijk. Beproefd voerapparaat, sinds vele tientallen jaren 
in het programma. De basis is voorzien van een gewicht, om ook in (half-)lege toestand veilig hangen zonder sterke 
bewegingen te waarborgen. Wij adviseren uitsluitend vullen met zonnebloempit-mengsels. Vetvoer of pinda's zijn 
minder geschikt, hiervoor zijn er speciale voerapparaten. 
Geschikt voer vindt u op pagina 82, bijv. bestelnr. 00 575/5, 00 581/6 of 00 580/9.
Leveringsomvang: Voersilo zonder voer, incl. ophanglus van metaal. 7 voerafnameplekken.
Materiaal: Kunststof. Kleur: Behuizing wit, dak zwart.
Buitenafmetingen: l 29 cm x H 32 cm excl. ophanglus. Inhoud: 9 l (levering zonder voer).
Gewicht: ca. 2 kg (zonder voer).
Bestelnr. 00 236/5

Onze SCHWEGLER grote voerapparaten ('silo's') maken gedurende een langere periode voeren zonder bijvullen mogelijk. Dit kan bijv. bij afwezigheid 
of grote populariteit van het voerapparaat gunstig zijn, omdat vertrouwde voerplekken, vooral ook bij sneeuw en vorst, een gelijkmatig voeraanbod 
moeten bieden.
Bovendien worden ruzies van de dieren onderling tot een minimum beperkt, omdat zij op verschillende voerplekken kunnen eten zonder op een anders 
relatief kleine plek op elkaar gedrongen voedsel te moeten opnemen. 
De siloconstructie voorkomt bovendien dat de vogels uitwerpselen in het voer achterlaten en zich gevaarlijke ziekteverwekkers, zoals bijv. 
salmonellose (paratyfus), kunnen verspreiden, wat tot de dood van onze gevederde vrienden kan leiden.

Voersilo's
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» ZOMER-  / WINTERVOER

Bij SCHWEGLER krijgt u voer voor het hele jaar door en wintervoer het hele jaar door. Daarbij gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige ingrediënten zonder 
kunstmatig 'opblazen' door waardeloze vulstoffen. Net als ons voer worden ook de bollen gecontroleerd op ambosiazaden. Vooral bij onze 'mezen'-bollen en 
voercakes letten wij erop geen netjes te gebruiken. De achtergrond is begrijpelijk: In de netjes kunnen de vogels gemakkelijk verward raken, want vaak blij-
ven de lege netjes in de natuur achter en vormen naast een vreemd voorwerp ook een concreet gevaar voor de vogels, maar ook voor zoogdieren (bijv. egels).
Voor vakkundig voeren krijgt u bij ons herbruikbare voerapparaten (mandjes, veren, dispensers, zie pagina 76)

Welke vogel eet welk voer,  Gemiddeld geld …

Zaadeters zijn: kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- en kuifmees, boomklever, beuk-, groene- en bergvink, goudvink, sijs en even-
tueel barmsijs. Deze vogels voeden zich met zaden van alle soorten, waarvan de shell ze kunnen breken met zijn snavel - zoals 
zonnebloempitten , hennep zaden, boekweit , maar ook haver..
Goede voeding items zijn gemarkeerd met een zonnebloem.

Zachtvoer- of grondeters zijn roodborstje, geelgors, heggenmus, merel, winterkoninkje, eventueel beuk- en bergvink enz. 
Spechten voeden voornamelijk op bessen, vruchten , rozijnen , havermout , gemalen of geplet ongezouten noten , insecten, 
weekdieren dat ze goed kunnen eten met hun meer acute , delicate snavels Geschikt zijnalle voersoorten die met een Aardbei 
gekenmerkt zijn!

» Mezenbollen voor voeren in de winter
Kwaliteitsbollen, met de hand gemaakt, daarom los en licht voor de vogels in absolute topkwaliteit.
Samenstelling: Hoogwaardig mengsel van haver- en tarwevlokken, zonnebloempitten, oliën en vetten, noten, 
zaden, pinda's en mineralen. U helpt uw tuinvogels zoals bijv. kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- en kuifmees, 
boomklever, beuk-, groene- en bergvink, goudvink, sijs enz. 
Aanbrenging: Indien mogelijk tegen regen beschut ophangen, bijv. onder dakoverstekken.
Inhoud: 6 stuks à 100 g op plateau – levering zonder voor vogels schadelijk netje.
Bestelnr. 00 850/3

» Mezenbollen voor voeren het hele jaar door
Deze 'allrounder' biedt u de mogelijkheid het hele jaar door de vogels doelmatig te voeren. 
Samenstelling: Deze speciale bol zit boordevol energie met echte, lichte haver- en tarwevlokken, oliën en vetten, 
noten en veel mineralen, belangrijk voor de botstructuur en de vorming van de eierschaal. Deze bol is zodoende een 
ideaal voedingssupplement voor de vogelouders tijdens het grootbrengen van hun jongen. U helpt uw tuinvogels 
zoals bijv. kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte- en kuifmees, boomklever, beuk-, groene- en bergvink, goudvink, sijs enz. 
Aanbrenging: Indien mogelijk tegen regen beschut ophangen, bijv. onder dakoverstekken.
Inhoud: 6 stuks à 115 g op plateau – levering zonder voor vogels schadelijk netje.
Bestelnr. 00 853/4

» Reuzenbol voor voeren in de winter
De originele SCHWEGLER reuzenbol, geschikt voor het voeren van wilde vogels in de winter. 
Door het grote volume aanzienlijk langere voederduur dan bij de standaard bollen. Past uitsluitend 
in het voermandje op pagina 76  (bestelnr. 00 849/7).
Aanbrenging: Indien mogelijk tegen regen beschut ophangen, bijv. onder dakoverstekken.
Bestanddelen: Zonnebloempitten, graanvlokken, Oliën en vetten, noten, pinda's, mineralen.
Inhoud: 500 g, los verpakt in folie. Levering zonder voor vogels schadelijk netje.
Bestelnr. 00 845/9
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» Voercakes voor voeren in de winter
De voercakes worden vooral door hun hoge aandeel energiehoudende ingrediënten zeer gewaardeerd door vogels. 
Deze vet-voer-mengsels zijn een van de hoogwaardigste mengsels die op de markt verkrijgbaar zijn. De voercakes 
worden los verpakt geleverd, een belangrijk voordeel om opslag en houdbaarheid te optimaliseren. Elke cake wordt 
in een apart verkrijgbaar draadmandje (zie pagina 76) geplaatst, waaruit de vogels naar hartenlust kunnen toetasten. 
Met de vier recepturen kunt u precies de smaak en voorkeur van uw tuinbewoners treffen.

» High Energy Seed Cake Hoeveelheid: 340 g. Bestelnr. 00 555/7
Zonnebloempitten, gierst en meerdere graansoorten. Op vegetarische basis.
» Peanut Butter Cake Hoeveelheid: 340 g. Bestelnr. 00 556/4
Fijngehakte pinda's en pindakaas. Op vegetarische basis.
» Insect Cake Hoeveelheid: 340 g. Bestelnr. 00 557/1
Gedroogde insecten en meelwormen.
» Raisins & Nuts Cake Hoeveelheid: 340 g. Bestelnr. 00 558/8
Rozijnen, gierst, fijngemaakt graan en pinda's. Op vegetarische basis.

» Roodborstjesvoer 'I love Robins'
Speciale voeding met honing voor een extra dosis van eiwit en energie. Perfect voor het hele jaar door voeden. 
Geschikt als stooivoer 'I love Robins' omvat een aromatische eiwit en energie mix met fruit, garnalen, insecten 
en honing, welke roodborstjes onweerstaanbaar vinden. Echter, niet alleen  deze vogelsoorten houden van dit 
voer, maar ook andere zacht voedsel eters dergelijke. B. merel, lijster, spreeuw, Wren, Heggenmus, Kleiber, enz. 
Die vruchten en insecten liever in hun dieet hebben. 'I love Robins' is niet alleen een vogelvoer voor wilde vogels, 
maar speciaal ontworpen voor het zacht voedsel eters. Voeren kan op de grond als ook in de speciale voerbakjes. 
Het gebruik van voerzuilen is niet zinvol omdat het gauw gaat verklonten. 
Speciale voederbakjes vindt u op pagina 77.  Hoeveelheid: 500 g.
Bestelnr. 00563/2

» Flutter-Butter-Pindakaas voor wintervoedering
Flutter-Butter-Pindakaas in Glas is voor die Pindakaasstation is in 2 verschillende 
smaken verkrijgbaar 'Fruity met fruit' und 'Buggy met meelwormen'. Pindakaas 
voor menselijke consumptie is gezouten en niet geschikt voor vogels. De speciale 
Pindakaas bevat niet meer dan 2 mg/100 g zoutgehalte en is een populaire, rijk 
voedsel voor tuinvogels. Eenvoudige montage van de n der Pindakaasstation 
(pagina 77).
Bestelnr. 00 545/8 Flutter-Butter Fruity 330 g
Bestelnr. 00 546/5 Flutter-Butter Buggy 330 g

» Flutter-Butter-Pods
Flutter-Butter-pindakaas is ook leverbaar in de kunststof houderset. 
Compatibel met alle Flutter-Butter-houders (zie pagina 77).
De houders kunnen worden hergebruikt.
Bestelnr. 00 541/0 set van 3 Fruity van elk 170 g 
Bestelnr. 00 542/7 set van 3 Buggy van elk 170 g

Aanwijzing: De cakes worden volgens een speciaal procedé zonder dierlijke vetten (zoals bijv. rundertalg) 
vervaardigd. Behalve bij de 'Insect Cake' zijn geen dierlijke ingrediënten aanwezig.
Plantaardige vetten hebben een zeer laag smeltpunt , alleen of minder optimaal gebruik van Cakes in de winter 
bij hogere temperaturen.

Opmerking: Flutter-Butter-pindakaas heeft een verlaagd smeltpunt. Gebruik daarom deze pindakaaspotten 
alleen in de winter resp. niet bij warme/hete temperaturen in de zomer.

	V compatibel 
met voerstation

	 	herbruikbaar als 
opruimhulpmiddel 
op het bureau

Zomer-/wintervoer
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» Premium 'Complete Mix' – gemengd zaad
Oliehoudende zonnebloempitten, energierijke pinda's, hennepzaden 
(met veel onverzadigde vetzuren), echte lichte havervlokken met hoge 
voedingswaarde, lekkere voerrozijnen. Waardevolle mineralen voor 
botopbouw en vorming van eierschalen. Geschikt voor alle SCHWEGLER 
voerzuilen en -silo's.
Hoeveelheid: 5 kg in praktische hobby-emmer (voor de voerzuilen).
Bestelnr. 00 581/6

» (GEMENGDE) ZADEN VOOR VOERZUILEN EN -SILO'S

» Wintervoer 'Special Mix' – gemengd zaad
Dit gemengd zaad is een speciaal vogelvoer dat wetenschappelijk 
getest en met een speciale samenstelling ontwikkeld werd. Het is een 
voer voor het hele jaar door en bestaat o.a. uit de zonnebloem met de 
meeste voedingsstoffen, de zwarte zonnebloem enz. Geschikt voor alle 
SCHWEGLER voerzuilen en -silo's. 
Hoeveelheid: 4 kg.
Bestelnr. 00 575/5

» Gemengd voer zonder schillen
Wordt helemaal opgegeten, geen schilresten op de grond, bestaat uitslui-
tend uit natuurzuivere grondstoffen van de hoogste kwaliteit. Geschikt voor 
voeren het hele jaar door voor zaad- en zachtvoereters zoals bijv. mees, 
sijs, vink, boomklever, goudvink, roodborstje, geelgors, heggenmus, merel, 
winterkoninkje, specht.
Samenstelling: Zonnebloempitten, pinda's, kanariezaad, tarwevlokken, 
voerhavervlokken, hennepzaad, spijsolie, voerrozijnen.
Geschikt voor alle SCHWEGLER voerzuilen en -silo's.
Hoeveelheid: 6 kg.
Bestelnr. 00 577/9

» Zwarte zonnebloempitten
Dit zaadvoer bestaat uitsluitend uit zwarte zonnebloempitten, die vanwege 
hun hoge vetaandeel zeer populair zijn. Geen verstoppen van voerzuilen en 
zeer goede acceptatie.
Uitstekende kwaliteit! Levering in zak van 12,5 kg, daardoor zeer goede 
handling bij praktische verpakking. Geschikt voor alle SCHWEGLER 
voerzuilen en -silo's.
Hoeveelheid: 12,5 kg.
Bestelnr. 00 580/9
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PINDAVOER (PEANUTS) VOOR VOERZUILEN MET VLECHTWERK
Voer voor heel het jaar door» 'Premium Peanuts' – pinda's
Deze pinda's zijn rijk aan essentiële voedingsstoffen en oliën.
Deze zijn favoriet bij boomklevers en spechten, maar ook bij mezen enz.
Voor gebruik in alle SCHWEGLER voerzuilen voor 'peanuts'-eters.
Hoeveelheid: 4 kg.
Bestelnr. 00 576/2

ZACHTVOER (VETVOER) VOOR GRONDVOEDERING
Voer voor heel het jaar door» Vetvoer 'Premium'
Speciaal mengsel voor de zachtvoersilo op pagina 79.
Echte, lichte havervlokken met hoge voedingswaarde, lekkere voerrozijnen 
en energierijke pinda's, waardevolle mineralen voor botopbouw en vorming 
van eierschalen. Het mengsel wordt omhuld door een hoog aandeel spijs-
vet. Dat maakt het vorstbestendig en beschermt zo de vogelmaag.
Hoeveelheid: 5 kg in praktische hobby-emmer.
Bestelnr. 00 258/7

» Vinkenvoer
Dit zaadvoer voor vinken is vanwege zijn hoge vetaandeel zeer populair.
Voor vinkensoorten, putters, sijzen, deels ook mussen en mezen.
LET OP: Uitsluitend geschikt voor speciale voerzuil (bestelnr. 00 561/8, Pagina 74).
Hoeveelheid: 2 kg.
Bestelnr. 00 565/6

» (GEMENGDE) ZADEN VOOR VOERZUILEN EN -SILO'S
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