
Insectenhotel
Ook een tuin op hoogte kan niet zonder insecten en vooral bijen. Dan hebben we het niet over de 
bekende honingbij die in grote kolonies leven, maar over solitaire bijen. Die bijen voeden zich met 
nectar en stuifmeel en de wespen met dierlijk voedsel. Enerzijds zorgen zij dus voor de bestuiving 
en anderzijds voor de bestrijding van schadelijke insecten.
Solitaire bijen zijn zelfs betere bestuivers dan de honingbij, omdat ze vooral stuifmeel verzamelen 
en nectar bijna alleen gebruiken voor de eigen energievoorziening. Solitaire bijen zorgen voor 97% 
bestuiving. Uit studies blijkt dat één solitaire bij evenveel bloemen bestuift als 120 werksters van de
honingbij samen. Als de bloemen van groot en klein fruit, groenten en andere belangrijke 
landbouwgewassen niet zouden bestoven worden, zouden zich geen vruchten noch zaden kunnen 
ontwikkelen en zouden twee derde van de planten op aarde zelfs uitsterven.

Eerste hulp vereist
De laatste dertig jaar slonk het aantal soorten wilde bijen en wespen behoorlijk. Onze moderne 
gebouwen zijn immers ‘spletenvrij’ en ook onze drang om alles op te ruimen in de tuin beperkt de 
nestgelegenheid voor vele insecten. Tijd dus om deze vrienden welkom te heten in onze tuinen met 
een insectenhotel. Overigens kan iedereen zo de natuur een beetje helpen. Insectenhotels zijn er 
immers in alle soorten en maten en ze zijn nog mooi ook. 

Onze gasten
Welke gasten kunnen we verwelkomen in ons nieuwe hotel? 
Lieveheersbeestjes
De grootste vrienden in de tuin zijn de lieveheersbeestjes. Ze zijn niet alleen leuk, maar ze 
bestrijden ook bladluis. Voor deze diertjes moeten we dus zeker een kamertje vrijhouden in ons 
hotel. Voor de dagelijkse overnachting en voor de overwintering

Metselbijen
Vooral de holtes in het hotel zijn de ideale plek voor de metselbij. Deze wilde bijensoort legt haar 
eitjes in deze gaatjes en ‘metselt’ deze vervolgens dicht. In het voorjaar knaagt het jonge bijtje zich 
baar buiten om jouw bloempjes te bestuiven. Metselbijen voeren deze taak het best uit van alle 
bijensoorten. Ook kinderen hebben niets te vrezen van de metselbij, want deze steekt bijna nooit en 
mocht het onverhoopt toch gebeuren dan geeft het bij mensen nauwelijks een reactie.

Graafwespen
Graafwespen gebruiken plantafval en afgeknipte takken als nestplaats. Ze zijn uiterst nuttige helpers
in de strijd tegen bladluis, cicaden en bladkeverlarven. De graafwespen graven rechte gangen in het 
merg van de plantenstengels en zetten daar hun kroost af.

Vlinders
Wie wil er niet nog meer vlinders in zijn tuin? Ook hier fungeert het hotel als een schuilplaats bij 
slecht weer en voor een aantal soorten als winterverblijf. Te denken valt aan de mooie dagpauwoog,
de citroenvlinder de kleine vos en de admiraal vlinder. 

Gaasvliegen
Ook gaasvliegen kunnen ons helpen bij de de bestrijding van bladluis. Gaasvliegen in een tuin zijn 
niet hinderlijk dat zijn de bekende zwarte vliegen. Dus zet de deur open van je hotel en de gaasvlieg
zal er het hele jaar door gebruik van maken als schuilplaats.



Hoe ziet zo'n hotel eruit?
Het hotel kan het beste op een zonnige, windluwe plaats komen te staan of hangen. Veel planten en 
water in de buurt is erg goed. Want onze insecten willen natuurlijk wel genoeg eten en drinken 
dichtbij hebben.
Je bepaalt zelf hoe groot je een insectenhotel wil maken. Je kunt van alles en nog wat gebruiken. 
Een oud theedoosje (kistje met verschillende vakjes) of lade is bijvoorbeeld al een mooi casco om te
vullen. Gebruik zo veel mogelijk natuurlijke materialen. Het is beter je insectenhotel niet te verven, 
omdat insecten erg gevoelig zijn voor chemische middelen. 

Hieronder een paar vulmaterialen.
Dood hout
Bijen houden van rottende delen van eik, den, populier en wilg, vooral als ze makkelijk met de 
kaken te verpulveren zijn.

Holle stengels
Veel bijen en wespen maken hun nestgangen in verdorde stengels van braam, vlier, distel, forsythia 
… De holle plantenstengels zijn dicht aan de achterzijde, wat een voorwaarde is voor de bijtjes om 
comfortabel erin te willen nestelen. Knip ze op maat en bind ze in bussels samen.

Grond
Zandbijen maken hun nesten op een zonnige plaats in de grond. In ons hotel zouden we een hoekje 
kunnen vullen met een mengsel van zand en klei waar de zandbijtjes hun gangen in kunnen graven. 
De lieveheersbeestjes gaan misschien wel op de thee komen samen met de gaasvliegjes als je voor 
hen ook fijne verstopgelegenheid creëert, her en der tussen de verschillende 'hotelkamers' in. 

Houtblokken
Verzaag bijvoorbeeld vliertakken (maar dit kan ook eikenhout of ander harder hout zijn) tot kleine 
stukken Boor er gaten in met verschillende diameters, voor de verschillende bijen. De kleinste 
nestgangen hebben een diameter van 3 mm, en de grootste hebben een diameter van 10 mm. De 
lengte van de nestgangen komt neer op zo'n 8 à 10 cm. Wederom dicht aan de achterzijde, dus niet 
helemaal dóórboren. Belangrijk is dat het hout niet rafelt, waardoor de bijen makkelijk en zonder 
zichzelf te beschadigen in en uit hun nestjes kunnen kruipen. We willen natuurlijk wel het beste van
het beste voor onze toekomstige hotelgasten. 

Voorbeelden
Om wat ideeën op te doen hieronder een aantal voorbeelden van insectenhotels, maar laat vooral je 
eigen creativiteit los.



Bronnen:
www.natuurstek.be/?q=achtergrondartikel/  insectenhotels  -plaatsen
www.duurzaamthuis.nl/start-nu-je-eigen-  insectenhotel
http://www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/snoeihoutverwerking/hoe-maakt-u-een-insectenhotel
www.  omslag  .nl/  insectenhotel  .html
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