
»» eGeLkoePeL»Met»GeÏsoLeeRDe»boDeMPLaat» bestelnr.»00»390/4

De egelkoepel van SCHWEGLER is geschikt voor permanente huisvesting gedurende het hele jaar, de 
winterslaap inbegrepen. De egel is in de natuurlijke tuin een graag geziene gast, omdat dit dier zich 
uitsluitend voedt met slakken, rupsen, duizendpoten enz.
standplaats:»beschermd tegen directe zonnestralen, vocht en tocht. De ingang indien mogelijk niet in 
de richting van het gazon in verband met naar binnen trekkende dauw.
nestmateriaal: hooi, stro, papier en houtspaanders.
afmetingen: binnendiameter 44 cm, hoogte 26 cm, ingang 11 x 12 cm.

»» hoMMeLnestkast» D.b.P.» bestelnr.»00»350/8

Hommels behoren tot onze grootste en mooiste kolonievormende insecten. Bij ons leven 36 hommel-
soorten. Een groot deel van onze hommelsoorten is met uitsterven bedreigd, verschillende soorten zijn 
al uit verre gebieden verdwenen. Om deze reden is het absoluut noodzakelijk om gerichte maatregelen 
ter bescherming te treffen. Hommels zijn onmisbaar voor de jaarlijkse bestuiving van onze wilde 
planten. Beschrijving wordt meegeleverd.
afmetingen: breedte 38 cm. diepte: 54 cm. hoogte: 38 cm.

eGeLbesCheRMInG

aCCessoIRes

InseCtenbesCheRMInG

»» GeuRstoF»VooR»VeRDRIjVen»Van»MaRteRs,»honDen»en»katten
Dit middel bevat geen gifstoffen en anorganische substanties. Wordt gebruikt voor het verdrijven van 
marters, honden en katten. Ook zeer geschikt om uw auto tegen marters te beschermen op parkeer-
plaatsen. In verband met de sterke geur niet gebruiken in afgesloten ruimtes.
Verpakkingssoorten druppelfl esje inhoud 50 ml bestelnr.»00»420/8

 verstuiverfl acon inhoud 150 ml bestelnr.»00»425/3

»» RooFVoGeLsILhouetten
Zelfklevende silhouetten voorkomen dat vogels tegen ramen vliegen.
Een vel bevat 3 gestanste motieven. UV-bestendige kwaliteitsfolie.
Dichtheid: voor een vensteroppervlakte van 1 vierkante meter adviseren wij 4 motieven.
Vrijstaande ruiten moeten aan beide zijden worden gemarkeerd (spiegelingsgevaar).
1 vel wit bestelnr.»00»435/2
1 vel zwart bestelnr.»00»436/9
1 vel rood bestelnr.»00»437/6

»» kattenGoRDeL
Om te voorkomen dat katten tegen de bomen klimmen, kan deze draadgordel ter bescherming van 
onze open en gesloten nestbroeders worden gebruikt.
Voor boomomtrek tot 70 cm  bestelnr.»00»260/0
Voor boomomtrek tot 115 cm bestelnr.»00»270/9

»» sLaaPkastje»VooR»ooRWoRMen»» bestelnr.»00»380/5

Voor de biologische bestrijding van bladluis. De oorworm voedt zich met bladluizen, mijten, larven en 
eieren van insecten en andere parasieten. De oorworm is een uitermate nuttig insect voor het onder 
controle houden van bladluisplagen. Oorwormen zijn in het donker actief en verblijven overdag in het 
slaapkastje. De kastjes worden over kleine stokjes geschoven.
toepassingsmogelijkheden: in allerlei soorten tuinen, bloembakken enz.
bewoning: van begin mei tot laat in de herfst.
afmetingen:»diameter 6 cm, hoogte 10 cm.
Verpakkingseenheid: 3 stuks.

»» GaasVLIeGenkastje» bestelnr.»00»385/0

De onopvallende gaasvlieg, ook bekend onder de naam goudoog, heeft vooral voor de winter behoefte 
aan een schuilplaats. De kastjes worden opgehangen aan palen, masten e.d. op een hoogte van 
ca.1,5 – 2,0 m. Gaasvliegen voeden zich hoofdzakelijk met bladluizen, mijten, kleine rupsen enz.
Binnen de tweewekelijkse ontwikkelingsfase ruimen de larven ca. 450 – 500 bladluizen of 12.000 
mijteneitjes op. Een duidelijke beschrijving wordt meegeleverd.
afmetingen: breedte 28,5 cm. hoogte 30,5 cm. diepte 30 cm.

»» nesthuLPMIDDeLen»VooR»soLItaIR»LeVenDe»InseCten

InseCtennestkast
Omdat het verpoppen, 
leggen van eitjes enz. in de 
buizen plaatsvindt, kan de 
ontwikkeling gewoonlijk niet 
geobserveerd worden.
Hier is dit mogelijk.
bestelnr.»00»373/7

Solitair levende wilde bijen en sluipwespen zoeken afgestemd op hun grootte een geschikte buis.
Elke soort heeft weer een voorkeur voor ander materiaal. Hout, leem, houtbeton of riet. Deze insecten-
groep is in de tuin zeer welkom voor bestuiving, maar ook voor bestrijding van schadelijke insecten.
alle»bewoners»van»deze»nesthulpmiddelen»zijn»absoluut»onschadelijk»en»ongevaarlijk.

InseCtennesthout
Materiaal:»hardhout.
afmet.: B 11,5 x H 24 x D 9 cm.
bestelnr.»00»370/6

InseCtennestbLok
Materiaal:»houtbeton.
afmet.:»»B 14,5 x H 27 x D 8,5 cm.
bestelnr.»00»375/1

InseCtennestRIet
Materiaal: leem en riet.
afmet.: B 21,5 x H 30 x D 12 cm.
bestelnr.»00»377/5

koRte»InFokoRte»InFo

Meer plezier aan levendige natuur

»» VLeeRMuIzenkast»2F»(unIVeRseeL)» bestelnr.»00»134/4

Vleermuizen leven uitsluitend van insecten die alleen ’s nachts actief zijn en dus voor de meeste vogels niet 
bereikbaar zijn. De universele vleermuizenkast 2F is bij uitstek geschikt voor beginners in de vleermuizenbe-
scherming. Het front kan ter controle en voor schoonmaken worden weggenomen. Als de kast om welke re-
den dan ook na een aantal jaren nog steeds niet bewoond is, bijv. doordat de biotoopstructuur niet geschikt 
is, dan kan deze worden omgebouwd tot een vogelnestkast van het type 2M door het front te vervangen.

VLeeRMuIzenbesCheRMInG

»» VLeeRMuIzenkast-PLat»MoDeL»1FF»» bestelnr.»00»139/9

De platte vleermuizenkast 1FF is een spleetverblijf met een opening aan de onderkant. Deze kan zelfs 
op extreem hellende vlakken worden toegepast 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 dierlijke uitwerpselen 
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 achterwand die is vervaardigd van duurzaam hout. Zo kunnen de dieren afhankelijk van 
hun individuele klimatologische behoeften verblijven bij het koelere houtbeton of bij de warmere houten 
wand. Hierdoor is dit model geschikt voor bevestiging op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn.
bevestiging: op lichte plaatsen met een vrije aanvliegmogelijkheid in bos, parken, huisgevels en tuinen.

»» VLeeRMuIzen-MuuRsChaaL»2Fe» bestelnr.»00»737/7

De vleermuizen-muurschaal 2FE kan zowel effi ciënt worden gebruikt als zomerschuilplaats en als 
schuilplaats in de winter (bijv. vorstvrij, vochtig bereik in kelders, bunkers, tunnels (oude mijngangen), 
enz. Met de aan de binnenzijde voorgevormde, verschillende hangdieptes is de 2FE een zeer effec-
tieve, eenvoudige en voordelige oplossing om vleermuissoorten die in spleten wonen, 
een schuilplaats te bieden. Voor eenvoudige bevestiging met twee schroeven aan 
bijna alle soorten gebouwen buiten en binnen.
buitenafmetingen: hoogte 30 x breedte 25 x diepte 3 – 5 cm.
Verpakt per 2 stuks, omdat vleermuizen zeer sociale zoogdieren zijn

Wist u dat één enkele vleermuis in de loop van een zomer 0,5 tot 1 kg insecten verorbert? Dat betekent 
dus dat een kwart- tot een half miljoen steekmuggen, nachtinsecten worden vernietigd.

»» VLeeRMuIzen-GeVeLkast»1FQ» bestelnr.»00»760/5

In dit verblijf vinden gebouwbewonende vleermuissoorten onderdak, waarbij het optimaal 
mogelijk is om een kolonie of een kraamkamer te vormen.

Ook zeer goed geschikt voor later bevestigen, na voltooide renovaties van gebouwen.
bevestigingshoogte: vanaf 3 m en hoger. Letten op vrije aan- en afvliegmogelijkheden.
Ook graag gebruikt op zolders, aan of in historische gemetselde muren. Materiaal:»houtbeton.
bewoners: gebouwbewonende vleermuissoorten. afmetingen: H 60 x B 35 x D 9 cm.
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kort»overzicht uit onze omvangrijke complete catalogus

NATUURLIJK MATERIAAL
Houtbeton » duurzaam

» spechtbestendig
» ademend
» beproefd in de praktijk 

»» sPInnen-»en»InseCtenVanGeR» bestelnr.»00»280/8

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 wor-
den gevangen. Door het doorzichtige materiaal kunnen de dieren 
goed worden geobserveerd, voordat ze worden vrijgelaten.



»» houtbeton-nestkast»1b» bestelnr.»00»102/3

De standaard nestkast voor montage met bijgeleverde bosbouwkundig
gekeurde aluminium spijker voor huis en tuin, boomgaard en in bossen.
broedruimte: diameter 12 cm.
ophanging: aan stam of tak.
bewoners: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, kuifmees, gekraagde 
roodstaart, boomklever, bonte vliegenvanger, ringmus, draaihals, 
huismus, vleermuizen.
Invliegopening: 32 mm, eventueel 26 mm voor kleine mezen of ovale 
opening voor gekraagde roodstaart.

VoGeLbesCheRMInG

VoGeLbesCheRMInG VoGeLbesCheRMInG VoGeLbesCheRMInG

Laat»heel»eenvoudig,»maar»met»veel»succes»vogels,»nuttige»insecten,»vleermuizen,»egels»en»nog»veel»meer»in»uw»tuin»
»wonen»met»sChWeGLeR-nesthulpmiddelen.»Wist u, dat één enkel mezenpaar met hun kroost per jaar circa 70.000 rupsen en 
  20 miljoen insecten verorbert SCHWEGLER-nesthulpmiddelen zijn uniek. Deze zijn spechtbestendig, duurzaam en de successen in de 
vrije natuur zijn wetenschappelijk gedocumenteerd. Vanwege deze resultaten worden natuurbeschermingsproducten van SCHWEGLER 
gebruikt en ook uitdrukkelijk aanbevolen door toonaangevende erkende natuurbeschermingsverenigingen in binnen- en buitenland.

Criteria»voor»het»ophangen»van»nestkasten:
ophanghoogte: hang de nestkasten zodanig op, dat u deze goed en gemakkelijk kunt controleren. Aan een boom (met de bijgeleverde 
speciale aluminium spijker) of voor het keukenraam. U zult zeer veel plezier beleven aan de latere bewoners. 
Richting»invliegopening: In tuin of boomgaard a.u.b. altijd naar het zuidoosten. Bij de woning, op een plaats die beschermd is tegen 
weer en wind, is dit niet dringend noodzakelijk.
schoonmaken: het verwijderen van het oude nest kan medio augustus plaatsvinden. Wanneer er vleermuizen, hommels enz. 
wonen, deze a.u.b. niet storen. Dan a.u.b. later schoonmaken.
nestbouw:»vogels bouwen hun nest elk jaar opnieuw. De dieren willen hun nest zelf bouwen. Uw “gevederde vrienden” 
kunt u ondersteunen bij het bouwen van het nest met het sChWeGLeR-nestdepot»bestelnr.»00»401/7. Dit is gevuld met 
kapok- en stoffeerwol. Het is een hervulbaar reservoir van veerstaal. De vogels gebruiken dit materiaal uit zichzelf voor 
het bouwen van het nest. Dit is vóór uw raam een ideale observatiemogelijkheid.

»» houtbeton-nestkast»2M» bestelnr.»00»111/5

Door de vrijhangende ophanging met een centrale lus aan takken e.d. en door het 
kegelvormige dak biedt de nestkast een goede afweer tegen katten en marters. Deze is 
zeer populair in tuinen en boomgaarden, dus voornamelijk daar waar bomen van geringe 
hoogte met sterke takvorming aanwezig zijn.
broedruimte:»diameter»12 cm.
ophanging: vrijhangend aan tak of pergola ter bescherming tegen katten en andere 
nestrovers.
bewoners»en»invliegopening: als bij nestkast 1B (zie boven). Bij de types 1B en 2M kunnen
de  fronten onderling worden gewisseld. Deze fronten zijn ook afzonderlijk te bestellen.

WInteRVoeDeRInG

»» VoeDeRzuILen»“RInG»PuLL”
Hoogwaardige metalen voederzuilen met polycarbonaat buis: snel schoonmaken door gepatenteerd 
“Ring-Pull” ontwerp. Gewoon aan de centrale metalen pen trekken en alle losse onderdelen kunnen 
zonder gereedschap uit elkaar genomen, schoongemaakt en weer net zo gemakkelijk in elkaar gezet 
worden – heel eenvoudig. Bij uitstek geschikt om te zorgen voor permanente hygiëne op de voederplek 
met minimale inspanning. In 3 maten leverbaar. kleur: groen.
Ring-Pull mini (ca. 0,5 l)  hoogte ca. 19,5 cm. bestelnr.»00»585/4 
Ring-Pull midi (ca. 1,0 l)  hoogte ca. 37,5 cm. bestelnr.»00»586/1
Ring-Pull maxi (ca. 1,5 l)  hoogte ca. 55,5 cm. bestelnr.»00»587/8

»» RaaMVoeDeRsILo»VooR»VoeR»In»koRReLVoRM
Kunststof voederzuil met polycarbonaat buis voor bevestiging aan ruiten met twee
geïntegreerde zuignappen. Deze voederzuil is geschikt voor iedereen die geen tuin of
balkon heeft en toch vogels in de winter wil helpen. Met 2 voeropeningen.
kleur:»groen. afmetingen: 7,5 cm. hoogte: 22 cm. Inhoud:»0,5 l. bestelnr.»00»835/0

»» huIszWaLuWnest»nr.»9a» bestelnr.»00»310/2

Als gevolg van landschapsverkaveling zijn zwaluwen nauwelijks nog in staat geschikte specie voor hun 
nestbouw te verzamelen. Daardoor brokkelen de vaak te broze nesten vroegtijdig af. De SCHWEGLER-
zwaluwnesten hebben een lange levensduur en zijn bovendien weerbestendig en worden snel bewoond. 
aanbrengen onder uitstekende dakranden aan de buitengevel van gebouwen.
Minimale»hoogte: geschikt vanaf 2 m en hoger.
opvangplank»voor»huiszwaluwnest: om overlast en vervuiling door vogeluitwerp-
selen te voorkomen kan onder het bovengenoemde huiszwaluwnest deze opvangplank 
worden aangebracht boven doorgangen, ramen en deuren e.d. bestelnr.»00»320/1

»» GIeRzWaLuW-/VLeeRMuIskast»1MF» bestelnr.»00»615/8

Voor montage aan allerlei soorten gevels. In de twee voorste broedkamers kunnen gierzwaluwen
hun kroost grootbrengen, en in de naar de muur gerichte zijde kunnen in de tussenruimte huisbewo-
nende vleermuizen een onderkomen vinden.
binnenafmetingen: broedruimte gierzwaluwen: H 17 x B 36 x D 16 cm.
nis»vleermuizen:»H 42 x B 35 x D 3,5 cm.
ophanging:»een speciaal gevormde bevestigingshaak wordt met pluggen aan de muur bevestigd en 
de complete kast wordt er met het bijbehorende bevestigingsmateriaal vervolgens in gehangen.
schoonmaken: de twee broednissen voor de gierzwaluwen kunnen gemakkelijk geopend worden. Het achterste 
vleermuisbereik is helemaal onderhoudsvrij, omdat de fijne, kruimelige uitwerpselen er naar beneden uit vallen.

»» nestkast»2GR»
Veilig»voor»katten,»marters,»vlaamse»gaaien»en»eksters.
broedruimte:»14 x 19 cm. ophanging»en»bewoners: als bij nestkast 1B en 2M.
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: voor grote mezensoorten (bijv. koolmees) wordt de uitvoering met één 
ovaal invlieggat aangeraden, voor kleine mezensoorten (bijv. pimpelmees) de uitvoering met drie openin-
gen. Uitstekende universele nestkast met zeer goede bescherming tegen kleine roofdieren (kat, marter 
enz.). De kast wordt aan de boomstam opgehangen met bosbouwkundig gekeurde aluminium spijker.
ovaal 30 x 45 mm  bestelnr.»00»218/1
drie openingen diameter 27 mm bestelnr.»00»221/1

»» haLFoPen»nestkast»2h» bestelnr.»00»152/8

Dit kastje wordt, met de invliegopening opzij aan muren van gebouwen (boerenschuren, tuinschuurtjes 
enz.) aangebracht. Hang dit niet direct aan bomen vanwege het risico van nestrovers. In dit geval 
adviseren wij de onderstaande types 1N of 2HW.
Om het kastje te kunnen schoonmaken is het front afneembaar.
bewoners: kwikstaartje, roodstaartje, grauwe vliegenvanger, soms roodborstje en winterkoninkje.

»» sPReeuWenkast»3s»|»3sV
broedruimte: diameter 14 cm. Grote uitvoering van nestkast 1B.
Invliegopening: diameter 45 mm.
Spreeuwen spelen bij de biologische bestrijding van insecten in tuinen en bossen een belangrijke rol.
Af en toe wordt deze nestkast ook door spechten bewoond.
3S bestelnr.»00»162/7
3SV bestelnr.»00»126/9» (beveiligd tegen katten en marters)

»» WInteRkonInkjesboL»1za»
De bijzondere nestkast voor het winterkoninkje: de bolvormige SCHWEGLER nestkast “1ZA” 
biedt het winterkoninkje een uitstekende mogelijkheid om zijn kroost groot 
te brengen of is zeer geschikt als schuilplaats in de winter.
bevestigingshoogte: direct in het struikgewas of in de schaduw.
afmeting: boldiameter: ca. 18,5 cm.
Invliegopening: 30 x 27 mm.
Lengte»van»ophanging: ca. 20 cm
Verkrijgbaar»in»2»kleurvarianten: »»klimop – groen: bestelnr.»00»200/6
en »»herfstlicht» – rood: bestelnr.»00»201/3

»» nestkast»VooR»VoGeLs»DIe»bRoeDen»In»nIssen»1n
Veilig»voor»katten,»marters,»vlaamse»gaaien»en»eksters.» bestelnr.»00»158/0
Invliegopening: 30 x 50 mm (2 gaten)
broedruimte: 15 x 21 cm
Deze nestkast 1N is voorzien van een broedruimte-afscheiding en twee invliegopeningen voor meer 
licht; optimale bescherming tegen roofdieren en de juiste hoeveelheid licht waardoor de nestkast al 
snel wordt bewoond.
bewoners: gekraagde en zwarte roodstaart, roodborstje, en soms huis- en ringmus, winterkoninkje.

»» zaChtVoeRsILo
Deze voedersilo voor op de grond van SCHWEGLER-houtbeton werd speciaal ontwikkeld voor grond-
eters als roodborstjes, geelgorsen, heggenmussen, merels enz. bestelnr.»00»237/2
afmetingen: L 32 x B 32 x H 31 cm.  Inhoud: 9 l (levering zonder voer).  kleur:»olijfgroen.

»» GIeRzWaLuW-InbouWkast»16s» bestelnr.»00»609/7

Gierzwaluwkast met geïntegreerde spreeuwversperring. Voor inbouw in buitengevels van gebouwen 
of voor latere montage bovenop de gevel met optionele bevestigingsstrip. Kan bij gevelisolerende 
maatregelen ook in de isolatielaag worden ingebouwd. Zeer eenvoudig te controleren en schoon te 
maken door afneembaar front.
Materiaal:»ademend SCHWEGLER-houtbeton. buitenafmetingen:»H 24 x B 43 x D 22 cm.

»» MussenkoLonIekast»1sP» bestelnr.»00»590/8

Voor montage aan allerlei soorten gevels met bijgeleverde ophanging of voor inbouw in het metsel-
werk. De mussenbestanden lopen door gebouwrenovaties en door de verandering in de landbouw zeer 
sterk terug. In de tuin zijn deze vogels van grote betekenis, omdat deze in de broedtijd en in de fase 
waarin de jongen grootgebracht worden, uitsluitend insecten verorberen.
binnenafmetingen»van»de»drie»broedkamers:»elke broedkamer is 16 cm hoog, 10,5 cm breed en 
ca. 15 cm diep. buitenafmetingen:»H 24,5 x B 43 x D ca. 20 cm.
Montagemogelijkheden:»opbouw of inbouw. bewoners: huis- en ringmus, soms roodstaartje.

»» MezenResIDentIe»1MR
De prachtig gevormde nestkast voor montage aan huis, op terras en balkon!
Verschillende kleurvarianten zijn verkrijgbaar. Nestkast wordt met één enkele haak
(bij de levering inbegrepen) vastgezet. afmetingen: hoogte 27 x breedte19 x diepte 23 cm.

groen/grijs
bestelnr.»00»154/2

rood/grijs
bestelnr.»00»155/9

bruin/lichtbruin
bestelnr.»00»156/6

»» hazeLMuIshok»2ks» bestelnr.»00»461/1

De hazelmuis is – evenals zijn habitat – conform FFH-richtlijn in alle lidstaten van de Europese Unie een 
beschermde diersoort. Deze kast is uitstekend geschikt voor een ondersteuning van het hazelmuisbestand 
en voor registratie van de hazelmuispopulatie. Deze is ook leverbaar als algemeen slaapmuishok 1KS.
bewoners: hazelmuis. Door het bijzondere principe om binnen te komen wordt de toegang voor andere 
soorten bemoeilijkt resp. uitgesloten.
bevestiging:»met de opening voor binnenkomen naar de boomstam wijzend.

»» VoeDeRhuIsje» bestelnr.»00»800/8»
Prachtig gevormde en gemakkelijk te vullen voedersilo van duurzaam kunststof. Om op te hangen.
Het dak kan door draaien ontgrendeld en weggenomen worden. Daardoor is het voederhuisje
heel gemakkelijk schoon te maken en te vullen. kleur:»groen. Inhoud: ca.1 liter.

»» boeRenzWaLuWnest»nr.»10» bestelnr.»00»330/0

aanbrengen:»binnenin gebouwen zoals stallen, schuren e.d. Een vrije toegangsmogelijkheid via 
ramen of wandopening moet aanwezig zijn.

Meer»informatie»op:»www.schwegler-nature.com

3S 3SV

»» enkeLVouDIG»huIszWaLuWnest»nr.»13» bestelnr.»00»315/7

Aan achterzijde gesloten enkelvoudig nest van houtbeton op witte kunststof plaat. Het nest met 
bodemplaat wordt in de bijgeleverde rvs rails geschoven en zo hangend aan de dakoverstek e.d.
bevestigd. Voor schoonmaken kan het nest weggenomen worden.

Hoofdvoedsel van zwaluwen bestaat voor het grootste deel uit vliegende insecten. Ze zijn daarom erg 
nuttig bij de bestrijding van schadelijke insecten als vliegen, steekmuggen etc.
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