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v a n  D e  B o e i



Mussenhotel: knus voor de mus

De laatste jaren is de mussenpopulatie 

sterk afgenomen door moderne woning-

bouw en het verdwijnen van heggen. 

De mus kan daardoor geen geschikte 

nestplaats meer vinden. Mussen zitten 

graag bij elkaar en daarom maken we bij 

De Boei een mussenhotel. Daarin zitten 

drie woningen waar meerdere mussen hun 

plek kunnen vinden. Overigens is het hotel 

niet alleen geschikt voor de huismus. Ook 

de ringmus, de koolmees en de pimpel-

mees kunt u als bewoner verwachten.

Winterkoning: slaap- en broedkast

De winterkoning gebruikt deze kast in de 

winter als slaapplaats en in het voorjaar 

als broedplaats. Deze kast wordt vlak 

boven de grond geplaatst. In het midden 

– onder de kast – zit een stok die in de 

grond wordt gestoken. Het winter-

konink je heeft overigens geen stokje 

nodig voor de opening; deze vogel vliegt 

namelijk direct in de kast. Dat verkleint 

ook de kans dat katten en andere 

nieuwsgierige dieren te gemakkelijk bij 

het nest kunnen komen.

Mezenkast: ook in bouwpakket 

In de bebouwde kom is te weinig 

nestgelegenheid. Deze koolmeeskast kan 

daarom als alternatief dienen. Wij hebben 

dit koolmeeskastje ook als bouwpakket in 

ons assortiment. Ongeverfd en ongemon-

teerd zodat hobbyisten het kastje naar 

hun eigen smaak kunnen afwerken.

Bent u op zoek naar een nestkast voor 

vogels of andere dieren? Bij het centrum 

voor arbeid & training De Boei in Vlaardingen 

maken mensen met een verstandelijke 

beperking prachtige nestkasten, 

metselbijenkasten en andere houten 

natuurproducten voor in de tuin. Bedrijven, 

scholen, imkers en anderen kennen inmiddels 

de houtwerkplaats van De Boei en bestellen 

regelmatig bij ons.  



Voederhuisje: smakelijk eten

Een eetgelegenheid voor de vogels in en 

rond de tuin. Vooral vogels als mussen, 

vinken, roodborsten, koolmezen en 

pimpelmezen komen hier op af. 

Naast deze nest-/broedkasten en het 

voederhuisje maken we ook een 

vlindertafel, hommelkast, boomkruiper-

kast, boomkleverkast en andere hout-

producten waarin dieren kunnen 

verblijven. Kijk voor ons totale aanbod 

op http://boei.ipsedebruggen.nl 

Vlinderkast: kijkje nemen?

De vlinderkast biedt de vlinder de mogelijk-

heid om een veilig heenkomen te zoeken 

voor de winter. De zijkant van dit kastje 

kan open  zodat je – door een doorzichtig 

plaatje – in het kastje kunt kijken.  

Bijenkast: nestelen maar! 

Heeft u een stukje tuin of een balkon 

waar de zon gedurende lange tijd van de 

dag schijnt? Dan heeft u een goede plek 

voor een metselbijkast. Metselbijen, 

behangersbijen, wolbijen en tal van 

andere soorten komen er in verschillende 

seizoenen nestelen. De metselbij is een 

solitaire bij die zorgt voor de natuurlijke 

bestuiving van uw tuin. Ze leggen eitjes 

in de openingen, waarna ze de gaatjes 

dichtmetselen. Na enige tijd verbreken 

de jonge bijtjes de verzegeling en vliegen 

de wijde wereld in!

De metselbijkast leent zich prima voor het 

observeren van de metselbij. Aan de 

zijkant kan de kast worden geopend en 

via een doorzichtig plaatje is het metsel-

proces goed te volgen.

Egelkast: veilig onderkomen 

Egels hebben bijna geen natuurlijk 

onderkomen meer. Steeds minder groen 

in de wijken doet de egel geen goed. 

Hij raakt zijn natuurlijke habitat kwijt 

en heeft steeds meer moeite om te 

overleven. Help de egel door een 

egelkast in uw tuin te plaatsen, zodat 

deze weer een veilig onderkomen heeft. 



Id
B2

50
-A

U
G

12

Wat is De Boei?  

De Boei is een centrum voor arbeid & 

training in Vlaardingen waar volwassenen 

met een verstandelijke handicap werken. 

Zij maken en beschilderen houtproducten, 

schilderen in het atelier, doen productie- 

of dienstverlenend werk. Bij De Boei 

werken zo’n vijftig mannen en vrouwen 

van 16 tot 55 jaar. 

Heeft u interesse? 

Bent u geïnteresseerd in een van 

onze producten? Op onze website 

http://boei.ipsedebruggen.nl leest u 

meer over De Boei. Ons zorgaanbod 

vindt u op www.ipsedebruggen.nl.  

De Boei

Nettenboetsterstraat 11

3133 EP Vlaardingen

T : (010) 234 28 89

E : deboei@ipsedebruggen.nl

W : http://boei.ipsedebruggen.nl

Openingstijden 

maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 - 16.00 uur.

I e d e r e e n  i s  b i j z o n d e r 

Ipse de Bruggen is een van 

de grootste zorgorganisaties 

in Zuid-Holland.  

We zijn er voor mensen met  

een (licht) verstandelijke of  

een (ernstig) meervoudige  

handicap. Mensen die op eigen 

kracht niet kunnen ‘meedoen’  

in onze samenleving. We onder- 

steunen hen in alle activiteiten: 

wonen en werken, leren en 

recreëren. Thuis of op school,  

in behandelvoorzieningen  

of in crisisopvang. In de buurt  

of beschermd op een terrein. 

Tijdelijk of een leven lang.   

We doen dat vanuit onze  

expertise in diagnostiek, advies  

en behandeling. En we doen  

dat vooral vanuit de menselijke 

maat van liefde, aandacht en  

de normale behoefte om  

gezien en gehoord te worden.  

Iedereen is bijzonder.  

Dat bepaalt het denken en  

doen van Ipse de Bruggen.

Spoorlaan 19

2471 PB  Zwammerdam

Postbus 2027

2470 AA  Zwammerdam

T : (0172) 64 26 42

E : info@ipsedebruggen.nl

I : www.ipsedebruggen.nl


