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ZORG VOOR PLANT EN DIER

Aanlegwijzer insectenhotel

Plaats het frame van het insectenhotel op een bloemrijke plek, in de
volle zon, met de voorzijde richting
het zuiden. Zorg ervoor dat het
insectenhotel stevig staat en met
een storm niet omwaait.

Vul het insectenhotel met
natuurlijke materialen zoals
bamboestengels, boomstammetjes
en dennenappels.

Dek de voorkant van het
insectenhotel af met gaas.

Het insectenhotel is nu
klaar voor gebruik, de
(vliegende) gasten zijn
van harte welkom.
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Een vijfsterren hotel voor (vliegende) gasten
Solitaire bijen, lieveheersbeestjes, oorwormen, gaasvliegen en vele andere insecten
maken gebruik van insectenhotels. Het is voor deze insecten steeds moeilijker
een goede schuil- of nestelplek te vinden. Met een insectenhotel biedt u een goed
alternatief. En het ziet er mooi uit!
Het plaatsen van een insectenhotel
Insectenhotels bestaan in verschillende vormen en maten. Het is belangrijk dat het
hotel over een stevig dak beschikt, dat iets uitsteekt, zodat het regenwater
er vanaf stroomt. De meeste insecten houden namelijk van een droge nestelplek.

Insectenhotel vullen
Voor het vullen van een insectenhotel kunt u gebruik maken van verschillende
materialen zoals boomstammetjes met gaten, bamboestokken, rietstengels,
dennenappels, bakstenen met gaten, stro, dakpannen, kei en leem. In de natuur
hebben insecten enkel de beschikking over onbehandelde materialen. Houd dit in
gedachten als u uw hotel gaat vullen.

Een deel van de insecten maakt gebruik van open zandplekken om nestelgangen
te bouwen. Om dit na te bootsen, kunt u met leem of klei een brede buis vullen.
Uiteraard is het dan wel noodzakelijk om gaten te prikken, om geschikte nestelgangen te creëren. Klei en/of leem is tevens goed te gebruiken om materialen te
bevestigen.
Onderhoud van een insectenhotel
Een insectenhotel vraagt weinig onderhoud. Het is alleen noodzakelijk om de vulling
af en toe te vervangen. Stro dient ieder jaar ververst te worden en een boomstam kan
worden vervangen zodra deze begint te verteren. Het uitkomen van een larf duurt
soms een jaar, dus aanvullen is beter dan vervangen.
Het werk van Landschapsbeheer Drenthe wordt mogelijk gemaakt door de provincie
Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en de Drentse gemeenten.

Aandachtspunten
In boomstammetjes kunt u gaten (2 tot 9 mm breed) boren om nestelgangen
te creëren. Zorg dat de boorgaten 10 centimeter diep zijn en schuur ze op om
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Een insectenhotel bevindt zich idealiter op een zonnige plaats, met de opening
richting het zuiden. Het is belangrijk dat in de omgeving van het hotel van het vroege
voorjaar tot in de nazomer volop inheemse bloeiende (dracht)planten en bloemen
aanwezig zijn. En leg bijvoorbeeld een bijenheuvel aan of zorg voor open zandplekken.

beschadiging van de vleugels te voorkomen. Let op! Het is belangrijk dat de boorgang
aan de achterkant dicht blijft. Bij een boomstam kunt u het beste eikenhout
gebruiken. Bij het gebruik van bamboestokken en/of rietstengels zaagt u deze op
een gelijke lengte af en plaatst u ze boven op elkaar in het insectenhotel. In een
bamboestok zitten vaak meerdere knopen (herkenbaar aan de strepen aan de
buitenzijde). Zorg ervoor dat u de stokken net achter een knoop afzaagt.

