
HANGEND
INSECTENHOTEL

#NATUURINJETUIN

Een insectenhotel is een ideale schuil- en nestgelegenheid voor veel soorten
insecten. In de holle stengels, bamboe, hout en riet leggen ze hun eitjes. Het
hele jaar door maken insecten gebruik van het hotel. Er zijn ook insecten die
juist in de winter graag gebruik maken van en warm onderkomen, zoals het
lieveheersbeestje. Een nuttige bewoner van je tuin, want het
lieveheersbeestje eet bladluizen en spinmijten. 



Stro
Een stukje touw
Boomschijf
Bloempotje 
Houten stammetje
Schapenwol
Een boor met meerdere maten houtboortjes tussen 4 en 8 mm
Een werktafel, workmate of bankschroef waar je je stammetje veilig in
kan klemmen als je boort

Wat heb je nodig?

Aan de slag
1. Maak een lus om het bosje stro, trek het strak aan, en leg er een mooie
knoop in.

2. Het andere uiteinde van het touw doe je door het gat van de bloempot,
van binnen naar buiten, en dan trek je het bosje stro in het potje.

3. Boor gaatjes, varieer van 4-8 mm, in het zaagvlak van de stammetjes,
grote en kleine. Aan de beide kanten. Zet het stammetje stevig vast als je
boort. Laat bij het boren de boor het werk doen, omdat je in de kopse kant
van het hout boort gaat het wat langzamer. Neem de tijd, niet te hard duwen
dan breekt je boortje. Als je gat geboord is boor je nog even een keer heen
en weer om de rafels te verwijderen zodat de tere vleugels van de insecten
niet kapot gaan als ze erin kruipen. Direct na het boren zijn de boortjes heet!
Pas je op als je ze verwisselt?

4. Doe het touw door het grote gat van het stammetje zodat het stammetjes
bovenop het potje rust.

5. Knoop een stukje schapenwol bovenop het stammetje aan het touw.

6. Vervolgens boor je in de midden van de houten schijf een gat.



7. Als laatste moet deze schijf nog aan het touw.

8. Knoop een lus in het touw en klaar ben je!

Geef je insectenhotel een mooie plek in je tuin, zonnig en uit de wind. Het
liefst zodat de insecten een vrije aanvliegroute hebben. Kijk regelmatig
welke dieren er in wonen. Je zal verbaasd zijn!


