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Bijen en andere kleine beestjes 
 

Bijen zijn heel erg nuttig voor mens en natuur. Het is dan ook een slechte zaak dat de bij met 

uitsterven bedreigd wordt. Bijen zijn van grote waarde voor het ecosysteem van de aarde. Ze maken 

niet alleen heerlijke honing, maar 80% van de planten op aarde is afhankelijk van de bestuiving van 

bijen. Door deze bestuiving kunnen planten zich voortplanten. Zonder bijen zouden we dus geen 

noten, fruit, groenten of zelfs chocolade kunnen eten! Bijen zijn dus ook voor de mensheid van groot 

belang – we mogen ze daarom best een handje helpen bijvoorbeeld door een bijenhotel in je tuin te 

zetten. 

 

Een bijenhotel is een plek, waar wilde bijen hun eitjes kunnen leggen. Bijen leggen hun eitjes in 

‘gangen', dus bijvoorbeeld in holle stengels van bamboe of riet. Ook gaatjes die in hout zitten, zoals in 

oude boomstammen, zijn voor bijen geschikt om eitjes te leggen. De gaatjes worden door de bijen 

gevuld met stuifmeel. Vervolgens wordt er een eitje in gelegd en dan wordt het gaatje door de bijen 

‘dichtgemetseld' en achtergelaten. Het duurt 16 tot 24 dagen voor de eitjes van een bij uitkomen, en 

een koningin legt in het hoogseizoen zo'n 2000 eitjes per dag 

Je hoeft niet bang te zijn; bijen steken niet zo snel. Je kunt dus met een gerust hart een bijenhotel 

ophangen in je tuin, zonder dat je belaagd wordt. Maar waarom zou je een bijenhotel in je tuin willen? 

Door toedoen van mensen zijn er in de natuur steeds minder plekken voor bijen om hun eitjes te 

leggen. Tuinen worden netjes bijgehouden, huizen zijn netjes afgewerkt. Voor de bijen zou het 

allemaal wel wat wilder en rommeliger mogen, zodat zij meer plaatsen hebben om hun eitjes te 

leggen. Ook andere insecten worden trouwens heel blij van een rommelige tuin. Je kan ervoor kiezen 

om in de winter de afgevallen bladeren te laten liggen en cacaodoppen in je tuin te leggen (in de 

zomer beschermen deze doppen de grond ook tegen uitdroging! Of je maakt een ‘rommelhoekje’ in je 

tuin waar je permanent bladeren en snoeiafval laat liggen; de ideale plek voor insecten om te 

overwinteren, te overnachten, te schuilen voor vogels en om hun eitjes te leggen. Wie weet trek je 

hiermee zelf egeltjes mee aan? 
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Een insectenhotel maken 
 

Wat leuk dat jullie hier vandaag zijn om een hotel te maken! 

 

Om de activiteit corona-proof te maken zijn we de afgelopen week druk bezig geweest met het 

samenstellen van losse tasjes met daarin het materiaal voor de insectenhotels. Zo zit er in een tasje 

onder andere op maat gezaagd hout voor het huisje, spijkers, schuurpapier en gaas (dat heeft wat 

scherpe randjes, dus graag zelf het tasje openmaken in plaats van uw kind!).  

Ook hebben we grote bakken waarin riet, bamboe, dennenappels, potscherven en boomschors ligt. 

➢ Leuk om te vermelden dat Klusbedrijf van Dijk ons gesponsord heeft in de levering van pallets! 

 

Wij hebben voor jullie een voorbeeldhotel gemaakt, hierbij kunnen jullie dus goed zien wat de 

bedoeling is. Ook lopen wij rond om jullie (op afstand) te helpen bij vragen en te ondersteunen. 

 

Stappen 

Het huisje in elkaar zetten: 

 

• Pak een plankje waarop staat ‘onderkant’ en 1 plankje waarop staat ‘buitenkant’.  

• Schuur de plankjes zodat de splinters verdwijnen. 

• Timmer het plankje van de buitenkant aan het plankje wat de onderkant wordt. Kijk even naar het 

voorbeeld om te zien waar je de spijkers moet plaatsen. 

• Vervolgens kan je het middenplankje schuren, in het hotel plaatsen en vasttimmeren (plek: 

midden in het hotel, anders past het stuk gaas niet). En hierna de andere buitenkant.  

• Vervolgens schuur je de plankjes voor de achterkant (dit zijn er 3) en timmer je deze vast aan de 

buitenkanten en onderkant. 

• Hierna het dak. 

• Vervolgens kan je het hotel gaan vullen. Wij geven iedereen een handje bamboe, je mag zelf 

bepalen hoeveel denne-appels, boomschors en potscherven je in je hotel doet.  

• Het riet mag je zelf knippen (stukjes van 7,5 cm), let erop dat de stukjes bij het knippen zo min 

mogelijk beschadigen. Het is belangrijk om in je hotel te variëren met verschillende materialen. 

Door verschillende materialen te gebruiken met verschillende diktes, trek je verschillende 

soorten bijen aan in je hotel. Ook is het belangrijk dat zowel de openingen als de gangen zelf zo 

glad mogelijk zijn. Aan ruwe openingen of gangen kunnen bijen namelijk hun vleugels 

beschadigen. Zorg er dus voor dat alle gangen en hun ingangen netjes gladgeschuurd zijn. Zijn de 

ingangen of de gangen zelf niet glad? Dan zullen de bijen ze ook niet gebruiken, uit angst om 

zichzelf te beschadigen. 

• Is je hotel gevuld is, plaats je het gaas op de onderkant en timmert het vast met de bijgevoegde 

krammen (let op: deze zijn scherp!). 

• Om het af te ronden bevestig je bovenaan het hotel (in het dakje) een schroefoog. 
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Plaatsing insectenhotel 

Het is belangrijk dat je je insectenhotel plaatst op een warme plek, uit de wind. Het beste is het om 

het hotel te richten op het zuiden, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Het is belangrijk dat de 

gangen warm en droog blijven wanneer de eitjes van onder andere de bijen erin liggen. Kies daarom 

een geschikte plek uit voor je hotel, waar het zoveel mogelijk zonlicht kan vangen en niet teveel wind. 

Voor de bijen is de combinatie ‘bed and breakfast’ belangrijk. Ze willen dichtbij slaaplek kunnen 

ontbijten, lunchen en avondeten. Heb jij bloemen of kruiden waar insecten van houden in je tuin, 

dichtbij het insectenhotel? Kleine beestjes hebben de voorkeur voor onbespoten bloemen en kruiden 

(dus biologisch), zodat ze zeker weten dat zijzelf, of hun larven er niet ziek van worden.  

Tip: Van Houtum is een kweker in Doorn met prachtige biologische planten en kruiden. 

➢ We wensen de kleine beestjes een heerlijk en vruchtbaar verblijf in jullie hotel en wensen jullie 

zelf veel kijkplezier      ! 


