PLAATSINGSINSTRUCTIES
INSECTENHOTEL
VEILIG VERBLIJVEN
Afhankelijk van de vorm bieden insectenhotels een goede verblijfplaats voor bijvoorbeeld
lieveheersbeestjes, vlinders, hommels en solitaire bijen. In Nederland komen meer dan 300 soorten
solitaire bijen voor. Helaas gaat het met veel van deze soorten niet zo goed. Een insectenhotel geeft deze
dieren een geschikte verblijfplaats. Als het insectenhotel een tijdje staat, zal je zien dat sommige kleine
gaatjes ineens zijn afgesloten. Dit is het werk van metselbijen. Met een gekauwd grondpropje sluiten
deze dieren de toegang af, zodat de binnen gelegde eitjes zich veilig kunnen ontwikkelen.
Voor een steek van een solitaire bij hoef je niet bang te zijn. Als je bij het insectenhotel gaat kijken en
de dieren niet lastigvalt, vallen de dieren jou ook niet lastig! Insecten zijn niet agressief zolang je ze niet
probeert te vangen of vast te pakken.

1. PLAATSEN INSECTENHOTEL
• Hang het insectenhotel aan een zonnige gevel.
Insecten zijn echte warmteminners.
• Grote insectenhotels plaats je het best op een
zonnige locatie op een grasveld. De voorzijde is
gericht op het zuiden.
• Achter de kast mag opgaande begroeiing aanwezig zijn. Een dergelijke beschutte plek warmt
namelijk lekker snel op.
• Open plekken nabij het insectenhotel kan je inzaaien met een wilde-bloemen-mengsel. Veel insecten zijn echte bloembezoekers waar ze hun voedsel
halen (nectar).
• Als je het helemaal mooi wil maken: een takkenwal of -ril is ook erg geliefd om in de buurt te
hebben, en een stapeltje stenen biedt ook aan
kruipende soorten een plekje.

moet je zeker niet gebruiken, want de geur is juist
insectenwerend.
• Het houtwerk hoef je niet te behandelen. Eventueel kan je het insectenhotel met pure bijenwas of
zuivere olijf- of zonnebloemolie inwrijven. De geur
van deze stoffen is natuurlijk en voor de insecten
vertrouwd. Wanneer de gaten van het insectenhotel door de insecten zijn gebruikt, kunnen deze
ook beter met rust worden gelaten. Bij sommige
soorten duurt het bijna een jaar totdat de larven
uitkomen. Door het schoonmaken kunnen de jonge
insecten worden gedood, en dat is natuurlijk niet
de bedoeling. Insecten regelen het opruimen van
de boorgangen gewoon zelf.

2. ONDERHOUD
• Insectenhotels vereisen geen speciaal onder-

houd. Schoonmaken is overbodig. Als je het insectenhotel toch wilt reinigen, mag dat alléén met
helder water gebeuren. Schoonmaakmiddelen
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