Maak gebruik van 18 mm dik duurzaam watervast hout en verf die niet giftig is.
Zijwanden tegen buitenzijde bodem monteren. Balkon 18cm x 18cm en precies
daarboven gat in deksel van doorsnee 10,5 cm. Dit gat is bedoeld om de jongen een kans
te geven op het dak van de nestkast te komen maar om er ook weer snel doorheen op het
balkon te springen bij gevaar. Naar het voorbeeld van de Brabantse modellen.
Het balkon is vrij groot bij dit
model, ten eerste omdat het
vlieggat in de deksel er boven
zit maar ook omdat steenuilen
graag op het balkon zitten en
elkaar er dan niet snel af
kunnen duwen.

Invliegschotjes 17 x 18 hoog, ronde opening 6,5cm doorsnee op hoogte van 10 cm boven
bodem. Andere opening staat haaks op eerste opening. Als je door de voorste kijkt mag je
niet door de andere in de kast kijken. Er mag op geen enkele manier licht in de nestkast
komen.
Invliegschotjes onderling op 8 cm afstand daar tussen schotje 10 cm boven bodem van
kast. Zo monteren dat het schotje de ronde openingen vrij laat.
Achterwand lager dan zijwanden 22x17 en daarna de kier afsluiten met latje in de nestkast
tegen lichtinval. Het latje ± 4 cm van achterwand plaatsen, te dichtbij de achterwand
wordt de kier door spinnenwebben verstopt.
De deksel 28 x 85 steekt aan de zijde van de scharniertjes 2 cm over. Twee scharniertjes
plaatsen op overstek deksel, zorg dat ze niet uitsteken. Kasten om en om links of rechts
opendraaiende deksel.
Twee maal twee oogjes per nestkast. Schroef er één in het deksel en één in de zijwand op
de hoogte van een invliegschotje en achter één in het deksel en één op de hoogte van het
lichtinval schotje. Wij gebruiken dikke tieribs zodat de nestkast niet door elke passant kan
worden opengemaakt.
Alleen de buitenzijden schilderen, dus alle vlakken waar regenwater op kan komen, zoals
het balkon, de ronde opening in het deksel, de ronde opening van het eerste
invliegschotje en aan de achterzijde de buitenkant van het lichtinval schotje en de
achterwand. Schilder ook het vlak van het tweede invliegschotje waar het gat van het
eerste schotje op “kijkt”. We gebruiken geen rubber meer op het deksel omdat 1. De
nestkast dan te veel warmte opneemt en 2. Het rubber vaak loslaat door harde wind en er
water onder kan komen met alle gevolgen van dien.

Steenuilnestkasten zijn in Zeeland aan te vragen bij SLZ:
https://landschapsbeheerzeeland.nl/. Er komt iemand
bij u kijken of uw erf geschikt is voor steenuilen en als
dat zo is, dan wordt de nestkast geplaatst en dat is
allemaal gratis. Het is natuurlijk wel fijn als u een
donatie over kunt maken op het Zeeuws Steenuilfonds.
Wilt u zelf een nestkast maken en plaatsen laat dit dan
aub aan het Zeeuws Steenuilfonds weten, zodat er een
overzicht blijft van de verblijfplaats van steenuilen. Zijn
er jonge steenuilen in de nestkast dan kunnen die via
het Zeeuws Steenuilfonds geringd worden. Zie
Jaarverslagen en andere informatie op deze site.
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